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Tην ηµέρα της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, επέλεξε η Ενο-
ρία και Κοινότητα Kogarah, ζητήσει 

από τους κατοίκους του Σίδνεϊ να γίνουν 
Έλληνες, έστω και για µια µέρα. Συγκε-
κριµένα, την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, η 
εν λόγω Ενορία-Κοινότητα, µε τη συνερ-
γασία οµογενειακών επιχειρήσεων, αλλά 
και του καλλιτεχνικού γραφείου Fist Pump 
Entertainment, οργανώνουν Ελληνικό 
Φεστιβάλ στο παραλιακό πάρκο του Carss 
Bush, «για να δοθεί η δυνατότητα σε νέες 
και νέους ελληνικής καταγωγής, και όχι µό-
νον, να εκφράσουν την ελληνικότητά τους». 
Η εκδήλωση χρηµατοδοτείται από την MP 
& K Sponsors και τον ∆ήµο του Kogarah. 
Στόχος των διοργανωτών δεν είναι η οµο-
γένεια, αλλά η ευρύτερη αυστραλιανή κοι-
νωνία. Θα επιχειρήσουν, λοιπόν, τουλάχι-

στον τη συγκεκριµένη ηµέρα, να πείσουν 
τους κατοίκους του Σίδνεϊ «να αισθανθούν 
Έλληνες». Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα επι-
χειρήσουν να σπάσουν και το ρεκόρ συµµε-
τοχής στον «Ζορµπά». Όπως είναι γνωστό, 
πρόσφατα οι κάτοικοι του Βόλου χόρεψαν 
στους ρυθµούς του «Ζορµπά» του Μίκη 
Θεοδωράκη κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες. 
Στη συγκεκριµένη εκδήλωση συµµετείχαν 
5.640 άτοµα, από 14 έως 89 ετών. Το προ-
ηγούµενο ρεκόρ κατείχε η Ρόδος µε 1.600 
χορευτές. Τώρα, οι Έλληνες του Σίδνεϊ θέ-
λουν να προχωρήσουν περισσότερο και να 
σπάσουν οι ίδιοι το ρεκόρ του Βόλου, προ-
βάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν την Ελλάδα 
από την άλλη γωνιά του πλανήτη. «∆εν θα 
περιµένουµε από τους πολιτικούς να αλλά-
ξουν την εικόνα της Ελλάδας. Θα την αλλά-
ξουµε εµείς, ο λαός» λένε.

O καιρός -γνωρίζουµε όλοι - παρου-
σιάζει παράξενες διακυµάνσεις τα 
τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται διάφορα ακραία καιρικά 
φαινόµενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Την προηγούµενη βδοµάδα, ανοιξιάτικα, 
στη Βικτώρια, στο ACT και στη Ν.Ν.Ουα-
λία έπεσε σε ορισµένες περιοχές χιόνι, µε 
αποτέλεσµα τα απρόβλεπτα καιρικά φαι-
νόµενα να προκαλέσουν προβλήµατα στα 

οδικά δίκτυα και να σηµειωθεί διακοπή 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Στη Βικτώρια ο φε-
τινός Οκτώβριος είναι ο πιο ψυχρός των 
τελευταίων 40 χρόνων. Την Πέµπτη στη 
Μελβούρνη ανώτερη θερµοκρασία ήταν 
µόλις 13 β. Κελσίου, αλλά χθες ∆ευτέρα 
ο υδράργυρος των θερµοµέτρων ανέβηκε 
στους 27 β. Κελσίου! Παρόµοιες καιρικές 
συνθήκες αναµένεται να επικρατήσουν 
σήµερα και αύριο και στη Ν.Ν.Ουαλία.

Aρχισαν χθες οι φετινές εξετάσεις 
του HSC στη Ν.Ν.Ουαλία, µε 
πρώτο µάθηµα αυτό των αγγλι-

κών. Χιλιάδες µαθητές έδωσαν εξετά-
σεις στο µάθηµα αυτό ενώ στις επόµε-
νες 18 µέρες συνολικά 73.397 µαθητές 
θα εξεταστούν σε όλα τα µαθήµατα, για 
µια θέση στον… ήλιο! 

Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσµατα 
των τελικών εξετάσεων του HSC αντι-
στοιχούν - στις περισσότερες περιπτώ-
σεις - µε το 50% του τελικού βαθµού 
για κάθε µαθητή και αποτελούν το πιο 
βασικό κριτήριο για την εξασφάλιση 
του πολυπόθητου «εισιτηρίου» στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση.

Eξονυχιστικές έρευνες για την εντό-
πιση και σύλληψη του δολοφόνου 
ή δολοφόνων ενός 27χρονου, που 

πυροβολήθηκε οκτώ φορές ενώ βρισκό-
ταν σε σταθµευµένο αυτοκίνητο επί της 
Greenacre Road στην οµώνυµη περιοχή, 
γύρω στις 13:20 της Κυριακής, διενεργεί 
η αστυνοµία του Σίδνεϊ. Ο 27χρονος είχε 

πυροβοληθεί στο στήθος και στον ώµο, 
και παρά τις απεγνωσµένες προσπάθει-
ες των νοσοκόµων υπέκυψε στο µοιραίο 
στον τόπο της επίθεσης. Ένας άλλος 
άντρας, 32 χρόνων, που βρισκόταν στο 
ίδιο αυτοκίνητο µε τον 27χρονο, τραυµα-
τίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσι-
µη κατάσταση στο νοσοκοµείο.

Οι αρχές της Βικτώριας συζητούν σχέ-
διο νόµου σύµφωνα µε τον οποίο αν 
οποιοσδήποτε θελήσει να κάνει ένα τσι-

γαράκι παρά θίν’ αλός, θα κληθεί να βάλει βαθιά 
το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας πρόστιµο 140 
δολαρίων. Αν ψηφιστεί ο σχετικός νόµος από 
την Βουλή, όπως αναµένεται, οι καπνιστές δεν 
θα µπορούν να καπνίζουν ούτε 50 µέτρα µακριά 
από τις σηµαίες που τοποθετούν στις παραλίες 
οι ναυαγοσώστες. Οι αρχές της Βικτώριας 

συζητούν σχέδιο νόµου σύµφωνα µε τον 
οποίο αν οποιοσδήποτε θελήσει να κάνει 
ένα τσιγαράκι παρά θίν’ αλός, θα κληθεί να 
βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνο-
ντας πρόστιµο 140 δολαρίων. Αν ψηφιστεί 
ο σχετικός νόµος από την Βουλή, όπως 
αναµένεται, οι καπνιστές δεν θα µπορούν 
να καπνίζουν ούτε 50 µέτρα µακριά από τις 
σηµαίες που τοποθετούν στις παραλίες οι 
ναυαγοσώστες.

Οι κάτοικοι του Σίδνεϊ καλούνται 
να γίνουν Έλληνες για µια ηµέρα

Τρελάθηκε ο καιρός!

Άρχισαν οι εξετάσεις του HSC

Στυγερή δολοφονία 27χρονου
μέρα μεσημέρι στο Σίδνεϊ

Τέλος το κάπνισμα στις παραλίες της Βικτώριας

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΑνΑκοίνωση
Στα πλαίσια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ που αποτελείται από το 
μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ Γ. Μαρίνο και το μέλος της γραμματείας της ΚΕ 
του ΚΚΕ και του τμήματος διεθνών σχέσεων Κώστα Παπαδάκη, η Λέσχη φίλων του 
ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 

στο Σπίτι των Ηλείων, 279 Forest Road, Bexley.
Τιμή μετά φαγητού και ποτού 25 δολάρια.

Καλούμε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να δώσουν το παρόν 
σ΄ αυτή την εκδήλωση όπου η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ θα μας ενημερώσει 

για τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  
οργανώνει ολοήμερη εκδρομή για προσκύνημα  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Queanbeyan,
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της λειτουργίας θα γευματίσουμε στο χολ της εκκλησίας.
Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και ψωμάκια, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρας  
και καφέ στην Ελληνική Λέσχη.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 6 το πρωΐ από Surry Hills, Coles Earlwood,  
Punchbowl, 11 ROSSMORE Av. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του συλλόγου από 9 έως 6, Δευτέρα - Σάββατο 9567 6005.

Ζητήστε τον Μιχάλη ή Δημήτρη στον κο Αδαμόπουλο 9599 4662,  
στην κα Μπαντούνα  9708 2450, κα Στασινοπούλου 9787 2279,  

κα Βασιλοπούλου 9597 5218, κα Ρένα 9558 5997.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μετέωρα» Θεσσαλίας γιορτάζει
το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 19:00

τα 50 χρόνια ιστορίας του
στο Canterbury Leagues Club, 26 Bridge Rd, Belmore

Χαρά μας να βρεθούμε όλοι μαζί

3 course meal (τα ποτά extra)

Τιμή εισιτηρίου:
$60 για ενήλικες και $25 για παιδιά έως 12 ετών

Για πληροφορίες τηλεφωνείστε
στον πρόεδρο Παναγιώτη Σιώμο: 0489666756

στον αντιπρόεδρο Γιάννη Ντέλλα: (02) 87216655 14
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sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquires
για να διαφηµιστείτε


