
O ΚόσμοςTHURSDAY 24 MAY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Ξεκίνησαν οι εορτασμοί για τη Μάχη της Κρήτης
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Mε φωτογραφική έκθεση 
ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις 
για την 71η επέτειο της 

Μάχης της Κρήτης, µε πρωτο-
βουλία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας-Αυ-
στραλίας. Η έκθεση γίνεται στην 
αίθουσα Queens Hall της Βικτώ-
ριας µε σπάνιο ιστορικό, φωτο-
γραφικό υλικό και διάφορα κρη-
τικά κειµήλια. Τις εκδηλώσεις 
χαιρετίζει µε µήνυµά της η Γενι-
κή Κυβερνήτης της Αυστραλίας, 
Κουέντιν Μπράϊς, την οποία χα-
ρακτηρίζει «καθοριστικής σηµα-

σίας» για την έκβαση του Β’ πα-
γκοσµίου πολέµου. Τις φετινές 
εκδηλώσεις τιµά και αντιπροσω-
πεία των Ελληνικών Ενόπλων 
∆υνάµεων αποτελούµενη από 
τον επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ, υποναύ-
αρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, 
συνοδευόµενο από τη σύζυγο 
του ∆έσποινα Μαγγελάκη και 
τον σµήναρχο της Πολεµικής 
Αεροπορίας Ζήση Κραχτούδη.

Εκδηλώσεις γίνονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας 
και θα κορυφωθούν την Κυ-
ριακή µε δοξολογία στον Ιερό 

Αρχιεπισκοπικό Ναό του Αγίου 
Ευσταθίου και την παρέλαση 
τµηµάτων και κατάθεση στεφά-
νων στο Μνηµείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη, µε τη συµµετοχή των 
θρησκευτικών, προξενικών και 
πολιτικών Αρχών και ολόκλη-
ρης της ελληνικής παροικίας. 

Επίσης, συµµετέχουν όλα τα 
τµήµατα των Αυστραλών και Ελ-
λήνων Παλαιών Πολεµιστών & 
Βετεράνων Αγωνιστών της Μά-
χης της Κρήτης όπως επίσης και 
ελληνικά σχολεία και παροικια-
κοί οργανισµοί.

Συνεχής µείωση των τιµών 
των κατοικιών της τάξης 
του 0, 5%  παρατηρείται 

στις µεγαλουπόλεις της χώρας, 
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα 
επίσηµα στοιχεία. Συγκεκρι-
µένα η µέση τιµή ενός σπιτιού 
περιορίστηκε στα 448.500 δο-

λάρια. Στη Μελβούρνη, οι τιµές 
έχουν µειωθεί κατά 5,8% τους 
τελευταίους δέκα µήνες και στο 
Μπρίσµπαν κατά 7,5%, την ίδια 
περίοδο. Η µείωση των τιµών 
των σπιτιών θα συνεχιστεί όπως 
ανέφερε εκπρόσωπος της τράπε-
ζας ΑΝΖ, ενώ το βρετανικό περι-

οδικό «Economist» εκτιµά ότι οι 
τιµές των σπιτιών της Αυστραλί-
ας είναι υπερτιµηµένες και ότι 
λόγω της  έλλειψης ρευστότητας 
που παρατηρείται στην παγκό-
σµια οικονοµία, δεν αποκλείεται 
οι τιµές των σπιτιών να παρου-
σιάσουν µείωση  έως και 25%. 

Ο κατασκευαστής της χρυ-
σής βασιλικής άµαξας - 
δώρο προς την βασίλισσα 

για τα 80α γενέθλιά της - ζητά 
από τους Αυστραλούς φορολο-
γούµενους να πληρώσουν $5 
εκατοµµύρια ώστε να µεταφερ-
θεί η άµαξα στο Λονδίνο.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση, 
υπό την πρωθυπουργία του 
Τζον Χάουαρντ, είχε επενδύσει 
$245,000 για την κατασκευή 
της βασιλικής αυτής άµαξας 
- που ζυγίζει 2,5 τόνους - από 
τον πρώην κτηµατοµεσίτη, Τζιµ 
Φρέκλινγκτον. Η βασιλική άµα-
ξα επρόκειτο να δοθεί στη βασί-
λισσα για την 80ή επέτειο των 
γενεθλίων της, αλλά συνεχίζει 
να βρίσκεται σε µια αποθήκη 
στην περιοχή Μένλι του Σίδνεϊ.

Με επιστολή του προς την 
πρωθυπουργό Τζούλια Γκί-
λαρντ, ο κ. Φρέκλινγκτον τονί-
ζει ότι έχει ολοκληρωθεί η κα-

τασκευή της χρυσής  βασιλικής 
άµαξας και ζητά άλλα $5 εκα-
τοµµύρια για την µεταφορά της 
στην Αγγλία. Το κόστος αυτό 
µπορεί να µειωθεί σηµαντικά 
αν για την µεταφορά της άµαξας 
χρησιµοποιηθούν αεροσκάφη 

της Βασιλικής Αεροπορίας της 
Βρετανίας και της Αυστραλίας 
αντίστοιχα. Εκπρόσωπος του 
πρωθυπουργικού γραφείου επι-
βεβαίωσε την πληροφορία ότι 
το αίτηµα του κ. Φρέκλινγκτον 
έχει απορριφθεί.

Tο πρώτο φεστιβάλ συγγραφέ-
ων του φεστιβάλ «Αντίποδες» 
εγκαινιάζεται, την Παρασκευή 

15 Ιουνίου στη Μελβούρνη, µε µια 
διαλογική συζήτηση µε τον πολυ-
βραβευµένο οµογενή συγγραφέα 
Χρήστο Tσιόλκα και τον καθηγητή 
πολιτιστικών σπουδών και επικοι-
νωνίας του Πανεπιστηµίου Μελ-
βούρνης, Νίκο Παπαστεργιάδη. «Η 

έναρξη ενός νέου φεστιβάλ είναι 
σαν το ξετύλιγµα ενός νέου κύµατος 
σε µια παραλία σέρφιν. Χαίροµαι 
πολύ βλέποντας πόσοι άνθρωποι 
είναι ενθουσιασµένοι και θέλουν 
να συµµετάσχουν. Θα έχει κόσµο, 
θα είναι τρέλα και συναρπαστικό. 
Και µετά θα περιµένουµε το επόµε-
νο µε µεγαλύτερη ανυποµονησία» 
δήλωσε ο Νίκος Παπαστεργιάδης.

Eκκληση προς το Εργατικό 
Κόµµα να ζητήσει τη βοήθεια 
πρώην ηγετικών στελεχών της 

παράταξης, έκανε χθες ο συνδικα-
λιστής Paul Howes. Ο κ. Howes, 
πρόεδρος του Αυστραλιανού Συν-
δικάτου Εργατών, AWU, τόνισε 
ότι πρώην ηγετικά στελέχη όπως ο 
Μαρκ Λέϊθαµ και ο Μπιλ Χέϊντεν, 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να επι-
στρέψουν στην παράταξη και να 
την βοηθήσουν στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για να κερδίσει 
εκ νέου την εµπιστοσύνη των ψη-
φοφόρων. Να σηµειωθεί ότι τόσο 
ο κ. Λέϊθαµ όσο και ο κ. Χέϊντεν, 
έχουν επανειληµµένα ασκήσει αυ-

στηρή κριτική κατά του Εργατικού 
Κόµµατος, από τότε που εγκατέ-
λειψαν την παράταξη. Ο κ. Howes 
όµως πιστεύει ότι το Εργατικό Κόµ-
µα χρειάζεται να γίνει πιο ανεκτικό 
και σε αντίθετες απόψεις.

T ελέσθηκε την Κυριακή 20η 
Μαΐου στην Ενορία Αγίας 
Παρασκευής, Αγίου Ιωάννου 

του Ελεήµονος και Αγίας Βαρβά-
ρας στο St. Albans, Βικτωρίας, η 
χειροτονία του κ. Γεωργίου Φρά-
γκου σε ∆ιάκονο.

Την χειροτονία του κ. Γεωργίου 
Φράγκου, τέλεσε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος ∆έρβης κ. Ιεζεκιήλ, µε 
ευλογία του Σεβασµιωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλια-
νού, πλαισιωµένος υπό του Αρχι-
µανδρίτου π. Συνεσίου Φράγκου, 
πατρός του νεοχειροτονούµενου, 
του Πρεσβυτέρου π. ∆ηµοσθένη 
Νικολάου και του ∆ιακόνου π. 
Μανασσή Γαλουζή. Η οµιλία του 
Θεοφιλεστάτου ήταν ιδιαίτερα συ-

γκινητική. Ανέφερε την µακαριστή 
µητέρα του ∆ιακόνου που την ίδια 
µέρα τελέστηκε το ετήσιο µνηµόσυ-
νο της, τις αναµνήσεις του για τον 
∆ιάκονο όταν ήτανε παιδάκι και 
παίζανε µαζί, καθώς και τη χαρά 
του που για πρώτη φορά χειροτο-
νεί γιό ιερέα που µεγάλωσε κοντά 
στην Εκκλησία. 

Ο κ. Γεώργιος Φράγκος είναι 
γιός του Αρχιµαδρίτη Συνεσίου 
Φράγκου, και γεννήθηκε στην 
Αυστραλία. Αποφοίτησε από την 
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδη-
µία του Αγίου Όρους και σπού-
δασε στο Πανεπιστήµιο LaTrobe 
της Μελβούρνης.  Εργάζεται ως 
διευθυντής ταµειακών ροών και 
πιστωτικών σε ιδιωτική εταιρεία.

Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών 
συγγραφέων

ΕΓΝΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

Στιγµιότυπο από την χειροτονία του κ. Γεωργίου Φράγκου σε ∆ιάκονο, 
από τον Επίσκοπο ∆έρβης κ. Ιεζεκιήλ

Απόφοιτος της Αθωνιάδος 
χειροτονήθηκε ∆ιάκονος

Συνδικαλιστής ζητά την επιστροφή 
πρώην αρχηγών του Εργατικού Κόµµατος 

Ο πρόεδρος του Αυστραλιανού 
Συνδικάτου Εργατών, AWU, Paul Howes.

Σε πτωτική τάση οι τιµές των σπιτιών 

Τον ερχόµενο Αύγουστο 
αναµένεται να επιστρέψει 
στην Αυστραλία η Σαπέλ 

Κόρµπι, µετά την απόφαση του 
Ινδονήσιου πρόεδρου Susilo 
Bambang Yudhoyono να της 
απονείµει χάρη και να µειώ-
σει την ποινή της κατά πέντε 
χρόνια, για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Η Κόρµπι είχε καταδι-

καστεί το 2005 σε φυλάκιση 20 
χρόνων για κατοχή και διακίνη-
ση 4,2 κιλών κάνναβης. Μετά 
την µείωση της ποινής της κατά 
5 χρόνια, η 32χρονη µπορεί να 
αφεθεί ελεύθερη το 2015. Σύµ-
φωνα µε τους δικηγόρους της 
όµως, µπορεί να αποφυλακιστεί 
πολύ νωρίτερα µε εγγύηση. Η 
µητέρα της Σαπέλ Κόρµπι, Ρό-

σλεϊ Ρόουζ, δήλωσε χθες ότι κα-
ταβάλλονται προσπάθειες για να 
αφεθεί ελεύθερη η κόρη της τον 
ερχόµενο Αύγουστο, λόγω κα-
λής διαγωγής στις φυλακές. «Η 
κόρη µου βρίσκεται ένα βήµα 
πιο κοντά στην αποφυλάκισή 
της. Εύχοµαι να πάνε όλα καλά 
και να την έχουµε µαζί µας τον 
Αύγουστο», δήλωσε η κα Ρόουζ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Άλλα $5 εκ. ζητά ο κατασκευαστής
της χρυσής βασιλικής άµαξας

ΤΗΣ ∆ΟΘΗΚΕ ΧΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ

Ελεύθερη τον Αύγουστο η Σαπέλ Kόρµπι;


