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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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Συµπόσιο για να τιµηθεί η προσφο-
ρά των Αυστραλών στρατιωτών που 
πολέµησαν στην Ελλάδα κατά τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο θα διεξαχθεί αύριο, 
Πέµπτη, στο αµφιθέατρο της πολιτειακής 
βουλής της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το συ-
µπόσιο οργανώνεται µε πρωτοβουλία της 
οµογενούς ιστορικού, πανεπιστηµιακού και 
συγγραφέως Μαρίας Χιλ, η οποία εδώ και 
καιρό υπογραµµίζει σε κάθε ευκαιρία ότι 
η προσφορά των Αυστραλών βετεράνων 
που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα κατά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο δεν έχει αναγνωριστεί 
από την Αυστραλία, σε αντίθεση µε άλλους 
στρατιώτες παλαιότερων εκστρατειών.

Όπως σηµειώνει η δρ. Μαρία Χιλ µετά 
την αποτυχηµένη εκστρατεία στην Ελλά-
δα και τη Μάχη της Κρήτης, περίοδο κατά 
την οποία κρατήθηκαν ως αιχµάλωτοι πο-
λέµου, από τους Γερµανούς και Ιταλούς, 
6.200 Αυστραλοί, ο Βρετανός στρατηγός 
Χένρι Μέϊτλαντ Γουίλσον διέταξε την απα-
γόρευση παρασηµοφόρησης Αυστραλών 
που συµµετείχαν στην εκστρατεία. Ο βε-
τεράνος Όσβαλντ Πιρς, 92 ετών σήµερα, 
µαζί µε τους 18 επιζώντες συναγωνιστές του 
επιθυµεί αναγνώριση της συµβολής τους. 
Έχοντας γράψει, µαταίως, στους αρµόδιους 

υπουργούς Άµυνας, ο Πιρς εναποθέτει τις 
ελπίδες του στην οµογενή ιστορικό Μαρία 
Χιλ, η οποία µε το βιβλίο της «Σκαπανείς 
και Έλληνες» (Diggers and Greeks) συντάσ-
σεται µε τις προσπάθειές τους και επιδιώκει 
την απονοµή µεταλλίου στους βετεράνους. 
Σηµειώνεται ότι ο Όσβαλντ Πιρς έχει παρα-
σηµοφορηθεί από την ελληνική κυβέρνηση 
για τη συνεισφορά του στον αγώνα ενάντια 
στο ναζισµό, όχι όµως από την κυβέρνηση 
της χώρας του. 

Συνολικά πάνω από 23.000 Αυστραλοί 
πολέµησαν στην Ελλάδα κατά τον Β’ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο.

Η οµογενής Ελένη Κάπαλος θα είναι 
η παρουσιάστρια του προγράµµατος 
επικαίρων θεµάτων Today Tonight 

του καναλιού «7». Η οµογενής, που απολύ-
θηκε πρόσφατα από το κανάλι «10», δέχθη-
κε πολλές προτάσεις από την Αυστραλία και 
το εξωτερικό (ακόµα και από κανάλια των 
ΗΠΑ) και τελικά κατέληξε στο κανάλι «7», 
που θεωρείται και το δηµοφιλέστερο αυτή 
την εποχή στην χώρα.

Το πείραµα απέτυχε, αναγκάζεται να 
παραδεχτεί ο Αυστραλός µεγαλοεκ-
δότης Ρούπερτ Μέρντοχ. Η εφηµε-

ρίδα «The Daily», η οποία παρουσιάστηκε 
πριν από 21 µήνες ως «η πρώτη εφηµερί-
δα αποκλειστικά για το iPad», κλείνει λόγω 
έλλειψης συνδροµητών.

«Από το λανσάρισµά της, η The Daily 
ήταν ένα θαρραλέο πείραµα στις ψηφια-
κές εκδόσεις αλλά και ένα συναρπαστικό 
όχηµα καινοτοµίας» σχολίασε ο Μέρ-
ντοχ, διευθύνων σύµβουλος της News 
Corporation.

«∆υστυχώς, η διαπίστωσή µας ήταν ότι 
δεν µπορούσαµε να βρούµε αρκετά γρή-
γορα ένα αρκετά µεγάλο ακροατήριο, το 
οποίο θα µας έπειθε ότι το επιχειρηµατικό 
µοντέλο θα ήταν µακροπρόθεσµα βιώσι-
µο» παραδέχτηκε. Η «Daily» χρειαζόταν 
500.000 συνδροµητές για να αποσβέσει 
το κόστος της επένδυσης, ωστόσο η ηλε-
κτρονική εφηµερίδα έφτασε να καταγρά-
φει ζηµίες 30 εκατ. δολαρίων το χρόνο.

Μόνο 100.000 αναγνώστες είχαν γρα-
φεί συνδροµητές προς 0,99 δολάρια την 
εβδοµάδα ή 39,99 δολάρια το χρόνο.

Συµπόσιο στη Βουλή 
για να τιµηθούν Αυστραλοί 
που πολέµησαν στην Ελλάδα

Ο Μέρντοχ κλείνει την «The Daily»

Το κανάλι «7» προσέλαβε 
την Ελένη Κάπαλος 
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Η Ελένη Κάπαλος

Ο βετεράνος Όσβαλντ Πιρς


