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Ομιλία 

Προφητείες για την άνοδο και πτώση  
της αρχαίας Αλεξάνδρειας 

Η ελληνική πόλη της Αλεξάν-
δρειας, ιδρυμένη από τον Μέγα 
Αλέξανδρο στις μεσογειακές ακτές 
της Αιγύπτου, ήταν η μεγαλύτερη 
σε πληθυσμό πόλη του ελληνι-
στικού κόσμου και ξακουστή στα 
πέρατα της οικουμένης για τον 
πλούτο και την ευημερία της. Υπό 
μία έννοια, θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι γινόταν αντιληπτή ως ο 
‘Νέος Κόσμος’ της Αρχαιότητας, 
όχι μόνο εκ μέρους του πολυ-
άριθμου ελληνικού της πληθυ-
σμού, αλλά και εκ μέρους άλλων 
λαών της ανατολικής Μεσογείου, 
και ιδιαίτερα των Εβραίων. 

Παρόλα αυτά, η Αλεξάνδρεια δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί οργανικό κομμάτι της Αιγύπτου, αν και 
είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι για κάποιους Αιγύπτιους η πόλη αυτή συνιστούσε ένα ξένο σώμα, ένα 
πολιτισμικό μέγεθος που δεν ανήκε πραγματικά στην ιδιοπροσωπία της χώρας τους. Στην εν λόγω 
ομιλία θα διερευνηθεί μία σειρά από ελληνικές, εβραϊκές και αιγυπτιακές προφητείες που 
αντιμετώπισαν την Αλεξάνδρεια ως το συνώνυμο της ευημερίας, από τη μια πλευρά, και ως την απτή 
απόδειξη της ξένης κυριαρχίας επί της Αιγύπτου, από την άλλη. Παράλληλα, θα καταδειχθεί το πώς οι 
συγκεκριμένες προφητείες εκθείαζαν την πόλη και ταυτόχρονα αμφισβητούσαν το όποιο μεγαλείο της. 
 
Ομιλητής: Professor Dr Stefan Pfeiffer (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg) 
Χώρος: AHEPA NSW Hall, 394-396 Princes Highway, Rockdale 
Ημερομηνία & ώρα: Κυριακή 17 Μαρτίου, 5:00-7:00 μμ 
Γώσσα: Ομιλία και συζήτηση στα Αγγλικά 
Χορηγός επικοινωνίας: εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ και Ελληνικό Πρόγραμμα Ραδιοφωνίας SBS 
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Εργατικοί: Θα συστήσουμε ταμείο 
υποστήριξης για τα θύματα τραπεζών
Οι Εργατικοί υποσχέθηκαν να δημιουργήσουν ένα ταμείο ύψους 640 
εκατομμυρίων δολαρίων για να δώσουν στα θύματα της αθέμιτης συ-
μπεριφοράς των τραπεζών την ευκαιρία να πολεμήσουν για τα δικαι-
ώματά τους, αν κερδίσουν τις ομοσπονδιακές εκλογές.
Το Ταμείο Τραπεζικής Δικαιοσύνης (Banking Fairness Fund) θα συ-
γκεντρώνει 160 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες της χώρας με στόχο να ριζοσπαστικοποιήσει τις υπηρεσίες 
που προσφέρονται στους Αυστραλούς που αντιμετωπίζουν οικονο-
μικές δυσκολίες. Η κίνηση αυτή έρχεται να υιοθετήσει μια βασική 
σύσταση της τραπεζικής βασιλικής επιτροπής και θα διπλασιάσει τον 
αριθμό των οικονομικών συμβούλων σε όλη την Αυστραλία από 500 
σε 1000, με κόστος 320 εκατομμυρίων δολαρίων για τέσσερα χρόνια.
Οι σύμβουλοι θα παρέχουν νομική υποστήριξη και συμβουλές σε επι-
πλέον 125.000 Αυστραλούς κάθε χρόνο. Θα είναι σε θέση να βοη-
θούν τον κόσμο να επιδιώξει δίκαιη αποζημίωση μέσω της Αυστραλι-
ανής Αρχής Χρηματοοικονομικών Παραπόνων.
Ο αρχηγός των Εργατικών Bill Shorten και οι βουλευτίνες Clare 
O’Neil και Jenny McAllister επρόκειτο χτες να ανακοινώσουν το σχε-
τικό σχέδιο. «Ένας ισχυρότερος, μεγαλύτερος τομέας χρηματοοικονο-
μικής συμβουλευτικής αποτελεί ένα μόνο μέρος του σχεδίου των Ερ-
γατικών για αποκατάσταση της δικαιοσύνης στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.
Οι Εργατικοί δεσμεύτηκαν επίσης να αυξήσουν το κατώτατο όριο απο-
ζημίωσης που διαπραγματεύονται τα θύματα αθέμιτης συμπεριφοράς 
των τραπεζών μέσω της AFCA.

Ταμείο για την κλιματική 
αλλαγή ανακοινώνει ο Morrison

Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
επρόκειτο χτες να ανακοινώσει ένα 
«ταμείο για την αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών» ύψους 2 δι-

σεκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια, 
με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την εξασφάλιση της εκπλήρω-
σης του στόχου του 2030 για μείωση των 
εγχώριων εκπομπών μέσω της συνεργασίας 
με απομακρυσμένες κοινότητες ιθαγενών, 
μικρές επιχειρήσεις και αγρότες.
Σύμφωνα με τον κ. Morrison, «Είναι χρέος 
κάθε γενιάς να παρέχει έναν χάρτη πορεί-
ας για το μέλλον του έθνους μας – και όχι 
μόνο έναν οδικό χάρτη, αλλά ένα λεπτομε-
ρές σχέδιο που θα καθορίζει πώς θα περά-
σουμε την προοπτική ενός καλυτέρου μέλ-
λοντος στην επόμενη γενιά Αυστραλών».
«Θέλω να επικεντρωθώ σε πρακτικές λύ-
σεις που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα διατηρώντας ταυτόχρονα 
την οικονομική μας δύναμη και το βιοτικό 
μας επίπεδο. Επειδή, ως Liberals και ως 
Nationals, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να 
επιλέξουμε μεταξύ του περιβάλλοντος και 
της οικονομίας μας – αυτή δεν είναι μια 
προσέγγιση που θα υιοθετούσε η ορθολο-
γική κυβέρνησή μας».
Το πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει 
μια σειρά έργων που βοηθούν τις απομα-
κρυσμένες κοινότητες των αυτόχθονων να 

μειώσουν τον αριθμό και το επίπεδο των 
σοβαρών πυρκαγιών στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες κοινότητες. Θα θεσπι-
στούν επίσης διατάξεις που θα βοηθήσουν 
τις μικρές επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν 
τα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και 
ψύξης, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κό-
στος. Πρόσθετη υποστήριξη θα δοθεί στις 
κοινότητες για τη μείωση των αποβλήτων 
και για την αύξηση των ποσοστών ανακύ-
κλωσης. Η Αυστραλία έχει δεσμευτεί να 
μειώσει τις εκπομπές σε 26-28% σε σχέ-
ση με τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030. 
Ωστόσο, πολλές τριμηνιαίες εκθέσεις ανα-
φέρουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου της χώρας στην πραγματικότητα 
καταγράφουν άνοδο τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ομοσπονδια-
κού προγράμματος προβλέψεων σχετικά 
με τις εκπομπές του 2018, οι συνολικές εκ-
πομπές το 2030 θα είναι 563 εκατομμύρια 
τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 
– περίπου το 7 τοις εκατό των επιπέδων του 
2005 και πολύ μικρότερο από τον στόχο 
26-28 που καθορίστηκε με τη συμφωνία 
του Παρισιού.
Την περασμένη εβδομάδα, οι Εργατικοί 
κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι στηρίζεται 
αποκλειστικά στην «ελπίδα» για να τηρήσει 
τη συμφωνία.

Τουλάχιστον πέντε άτομα 
μεταφέρθηκαν στο νοσοκο-
μείο σε κρίσιμη κατάσταση 
από ένα μουσικό φεστιβάλ 
«υψηλού κινδύνου» στην 
Parramatta την Κυριακή το 
βράδυ.
Το NSW Health επιβεβαί-
ωσε ότι πέντε ασθενείς –
δύο άνδρες 30 ετών, δύο 
γυναίκες ηλικίας 20 ετών 
και μια έφηβη γυναίκα– 
μεταφέρθηκαν στο νοσο-
κομείο από το Ultra Music 
Festival.
«Είναι πιθανό τα ναρκω-
τικά να ήταν ένας παρά-
γοντας και στις πέντε πε-
ριπτώσεις» ανέφερε ένας 
εκπρόσωπος του Τμήματος 
Υγείας.
Οι νοσηλείες πραγματοποι-
ήθηκαν το ίδιο Σαββατοκύ-
ριακο που 16 άτομα, συ-
μπεριλαμβανομένου ενός 
13χρονου, κατηγορήθηκαν 
για την προμήθεια ναρκω-
τικών σε τρία διαφορετικά 
μουσικά φεστιβάλ.
Η Αστυνομία της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας δήλωσε ότι 
τρεις έφηβοι –13 ετών και 
δύο 17 ετών– φέρονται 

να μετέφεραν MDMA στο 
φεστιβάλ χορού Goodlife 
Lost City το βράδυ του 
Σαββάτου.
Η εκδήλωση στο Ολυμπι-
ακό Πάρκο του Σίδνεϊ είδε 
επίσης έναν 16χρονο να 
παραπέμπεται στο δικαστή-
ριο για κατοχή ναρκωτικών 
και έναν άλλο έφηβο να 
παραπέμπεται επειδή έφε-
ρε πάνω του μαχαίρι.
Την Κυριακή, στο Ultra 
Music Festival, το οποίο 
χαρακτηρίστηκε ως «γε-
γονός υψηλού κινδύνου» 
που υπόκειται σε αυστη-
ρούς νέους κυβερνητικούς 
κανονισμούς, η αστυνομία 
απηύθυνε κατηγορίες σε 
10 άτομα για ναρκωτικά.
Τρεις ακόμη άνθρωποι κα-
τηγορήθηκαν για κατοχή 
ναρκωτικών στο διήμερο 
Μουσικό Φεστιβάλ Μουσι-
κής Κήπου στο Camden, το 
οποίο είχε ξεκινήσει από 
την Παρασκευή.
Μια γυναίκα ηλικίας 27 
ετών από την Καμπέρα κα-
τηγορήθηκε για προμήθεια 
ναρκωτικών και μία άλλη 
γυναίκα από το Croydon, 

32 ετών, κατηγορήθηκε για 
την παροχή ναρκωτικών 
την πρώτη ημέρα. Το Σάβ-
βατο, η αστυνομία δήλωσε 
ότι ένας 22χρονος άνδρας 
από το Ντάρλινγκτον βρέ-
θηκε με 32 καρτέλες LSD 
και κατηγορήθηκε για προ-
μήθεια φαρμάκων.
Σε άλλο συμβάν, η αστυ-
νομία δήλωσε ότι «απογο-
ητεύτηκε» από τη συμπερι-
φορά των συμμετεχόντων 
στη συναυλία των Red Hot 
Chili Peppers στη Hunter 
Valley το βράδυ του Σαβ-
βάτου.
Η αστυνομία απήγγειλε 
κατηγορίες σε έξι άτομα 
για αδικήματα που κυμαί-
νονταν από την επίθεση 
έως την αντίσταση στη 
σύλληψη, και απομάκρυνε 
79 άτομα από τη συναυλία 
λόγω μέθης.
«Σε ένα περιστατικό, οι 
αξιωματικοί ασφαλείας 
αρνήθηκαν την είσοδο σε 
λεωφορείο με 20 άτομα 
κατά την άφιξή τους λόγω 
των επιπέδων μέθης» δή-
λωσε ο επιθεωρητής Chad 
Gillies.

Ακόμα και 13χρονο προμήθευε 
τα φεστιβάλ με ναρκωτικά


