
6 ΠΑΡΟΙΚΙΑ WEDNESDAY 22 JANUARY 2020 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Καλωσορίσατε σε κάτι πολύ όμορφο και καινούργιο. Σε μια προσπά-
θεια να καλυτερέψουμε την κοινωνική και προσωπική σας ζωή από 
την εκπομπή «Με τα Μάτια του Ανδρέα» στον 1683AM κάθε Δευτέ-
ρα και Τρίτη 8.30 μμ-11.00μμ, γεννιούνται οι 

Χρυσές Γνωριμίες 
Εάν είσαι μόνος ή μόνη, εάν πραγματικά ζητάτε κάποιον γνήσιο φίλο, 
σύντροφο ή κάτι παραπάνω, τότε οι Χρυσές Γνωριμίες είναι για σας.
Εμείς θα  διαλέξουμε με τα κριτήρια της κάθε αίτησης από την εφημε-
ρίδα ΚΟΣΜΟΣ, τρία (3) ζευγάρια που έχουν κοινά ενδιαφέροντα για 
θα συναντηθούν σε γνωστό καφέ με σκοπό να γνωριστούν, να κου-
βεντιάσουν και με λίγη τύχη να προχωρήσουν σε κάτι πιο όμορφο. 
Η ζωή είναι απρόβλεπτη και από εκεί που δεν το περιμένεις η πόρτα 
της ευτυχίας μπορεί να σου χτυπήσει και να γνωρίσεις καλούς φί-
λους ή και τον σύντροφο της ζωής σου. 
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που θα μας στείλετε θα είναι εμπι-
στευτικές.

Συμπληρώστε το απόκομμα «Χρυσές Γνωριμίες» στην εφημερίδα 
ΚΟΣΜΟΣ,  Με τα Μάτια του Ανδρέα και στείλτε το στην ταχυδρομι-
κή διεύθυνση: PO BOX 1107 Edgecliff NSW 2027 ή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση Email: andreas@1683AM.com.au
Και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Ευχαριστούμε
Καλωσορίσατε στις
Χρυσές Γνωριμίες

Όνομα: .............................................................................................................................................................. 

Προάστειο: .................................................................................................................................................... 

Γένος:                                          άνδρας  (  )................ γυναίκα   (  )................

Ημερομηνία γεννήσεως:            ................ /   ................/ 19................

Τηλέφωνο:  .................................................................................................................................................. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:(email)........................................................................................... 

Οικογενειακή κατασταση:............................................................................................................ 

χήρα/χήρος  ( ................)  χωρισμένος/χωρισμένη ( ................)  

ελευθερη/ελευθερος ( ................)

Παιδιά: ανήλικα ( ................)   ενήλικα  (................) 

Ύψος :     ..........................................................................................................................................................

Περιγραφή σώματος: ........................................................................................................................ 

Πρόσφατη φωτογραφία: ............................................................................................................... 

Ενδιαφέροντα: ......................................................................................................................................... 

Τι ζητάτε σε μια σχέση: ................................................................................................................... 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από γνήσιο απόκομμα από την εφη-
μερίδα ΚΟΣΜΟΣ. Παρακαλώ αποστείλετε στη παρακατω διεύθυνση. 
Σε περίπτωση που συγγενείς ή φίλοι ενδιαφέρονται και δεν ζουν στο 
Sydney παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας στη (ίδια) παρακάτω δι-
εύθυνση.

ΧΡΥΣΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
Email:           andreas@1683AM.com.au
Ταχυδρομίκη Διεύθυνση  PO BOX 1107 Edgecliff NSW 2027

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία. Υποχρεωτική η αποστολή φωτο-
γραφίας. To Φιλικό κόστος συμμετοχής για τις Χρυσές Γνωριμίες (ραντε-
βού στα τυφλά) είναι μόνο $25.
Επιλογή πληρωμή: 

1) Credit Card Details.

Master Card (  )               Visa Card (  )                     Debit Card (  )

...........................................   ............................................          .........................................

Expiry Date   .............../.............. /.............. 

2) Pay pal        (    ) ............................................................................................................ 

3) Money order  (   ) ..............................................................................................................

4) Cash   (   )  ..............................................................................................................

ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
 ΣΕ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΚΑΙ ΣΙΔΝΕΪ

Στην ανακοίνωσή τους για τη δύσκολη κατάσταση στην Αυστραλία, με τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές, οι Λέσχες Φίλων του ΚΚΕ σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ σημειώνουν:
 

«Εδώ και μήνες η Αυστραλία έχει τυλιχτεί στις φλόγες, με τους κατοί-
κους της να ζουν τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων 20 χρόνων. 
Υπολογίζεται πως μέχρι τώρα τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν χάσει 
τη ζωή τους, πάνω από 15 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καεί ολο-

σχερώς, περισσότερα από 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί και πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο ζώα έχουν απανθρακωθεί. Από το Δεκέμβρη υπάρχουν πολι-
τείες που βρίσκονται σε συναγερμό περιορισμού της κατανάλωσης νερού επιπέ-
δου 2, με ανησυχίες και για τις συνέπειες στην υγεία του λαού από την εισπνοή 
δηλητηριωδών αερίων, καθώς τα ανοιχτά μέτωπα της πυρκαγιάς συνεχίζουν να 
μαίνονται.
Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους που έχασαν τα πά-
ντα, που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και τους κόπους μιας ζωής.
Η παραπάνω κατάσταση σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες, 
όπως η Αυστραλία, είναι αποκαλυπτική. Γιατί αποδεικνύει, όπως και στην Ελ-
λάδα με τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι και αλλού, ότι κριτήριο και για αυτούς 
τους κρίσιμους τομείς όπως η δασοπροστασία και η πυρόσβεση αποτελεί το κα-
πιταλιστικό κέρδος, η πολιτική κόστους - οφέλους, που οδηγεί στην υποβάθμιση 
και απαξίωση των κρατικών υποδομών. Η απόδοση της ευθύνης για τις μεγάλες 
πυρκαγιές στην κλιματική αλλαγή και στα ακραία καιρικά φαινόμενα αποκρύ-
πτει την αλήθεια, ότι σήμερα υπάρχει εκείνο το επίπεδο της επιστήμης και της 
τεχνολογίας που είναι σε θέση να περιορίζει σημαντικά τις συνέπειες τέτοιων 
φαινομένων, να τα προλαμβάνει ή και να τα καταστέλλει. Οι όποιες αλλαγές στο 
κλίμα δεν θα έπρεπε να αποτελούν δικαιολογία για τη σημερινή απαράδεκτη κα-
τάσταση, αλλά ένα λόγο παραπάνω για να καταλογιστούν πολιτικές ευθύνες για 
το ότι δεν πάρθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός 
πυροπροστασίας στα νέα δεδομένα που επικαλούνται.
Αντίθετα, και στην Αυστραλία, η κυβερνητική πολιτική των Φιλελευθέρων - σε 
συνέχεια αυτής των Εργατικών - έχει μετατρέψει τη γη και τα δάση σε εμπόρευ-
μα. Καθημερινά όλο και περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτονται, φανερώνοντας 
την εγκληματική γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη, στην αντιμε-
τώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Πρόκειται για ανυπαρξία ολο-
κληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης, με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, που 
έχουν οδηγήσει ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών έναντι των μόνιμων 
να είναι 4 προς 1, ενώ τραγική είναι η κατάσταση και σε υποδομές και μέσα 
πυρόσβεσης που ενοικιάζονται από τις ΗΠΑ κι άλλες χώρες, παρότι έγκαιρα και 
επανειλημμένα οι Ενώσεις Πυροσβεστών είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση 
για τους μεγάλους κινδύνους που υπήρχαν.
Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι, μικροπαραγωγοί και κτηνοτρόφοι ως συνέπεια των 
πυρκαγιών στέλνονται στην ανεργία, ενώ εντείνονται η αγωνία και η αβεβαιότη-
τα πληγέντων που έχουν μερική ή καθόλου κάλυψη για καταστροφές από φωτιά, 
αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα όπου οδηγεί την εργατική - λαϊκή οικογένεια η 
χρυσοπληρωμένη ιδιωτική ασφάλιση, η οποία συνοδεύεται με την επικίνδυνη 
αντίληψη της ατομικής ευθύνης, που βγάζει «λάδι» το καπιταλιστικό σύστημα και 
τους διαχειριστές του. Δεν είναι απλά «ανίκανοι» ή «αδιάφοροι», όπως επιδιώκε-
ται να καταγραφεί μέσα από την αστική αντιπαράθεση μεταξύ φιλελεύθερων και 
«εργατικών» κομμάτων. Είναι βαθιά ταξική επιλογή και των δύο, του συστήματος 
που στηρίζουν από κοινού και μας έφερε ως εδώ, παρά τον μεταξύ τους καβγά 
για να αποπροσανατολίσουν το λαό.
Να μη συμβιβαστεί με όλα αυτά ο λαός. Δεν πρέπει να μάθει να ζει ματώνοντας 
με τις φυσικές καταστροφές όπως και για το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής. Να 
διεκδικηθούν κατεπείγοντα μέτρα ενίσχυσης στα πύρινα μέτωπα, με προσωπικό 
και υποδομές. Να δρομολογηθεί άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων από 
το κράτος.
Μπορούν να βγουν σήμερα συμπεράσματα και η οργή, η αγανάκτηση να γίνει 
οργανωμένος αγώνας για περιβάλλον, δασικά οικοσυστήματα και γη λαϊκή περι-
ουσία, όπου βασικός γνώμονας θα είναι η ασφάλεια και η προστασία του λαού».

Η οργή να γίνει οργανωμένος αγώνας
Ανακοίνωση για τις καταστροφικές πυρκαγίες, τις ευθύνες των 
αστικών κυβερνήσεων και τις επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα.


