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Η Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
και Καλλιτεχνών Αυστραλίας

(Ε.Ε.Λ.Κ.Α.)
σας προσκαλεί σε τιμητική βραδιά αφιερωμένη

στον Δρ.Γεώργιο Παξινό Α.Ο.
για την εισαγωγή του στην Ακαδημία Αθηνών.

Στις 26 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή
Στην Κυπριακή Κοινότητα, 58-78 Stanmore Rd. 

STANMORE
ώρα 6.30 μ.μ. για 7 μ.μ.

Στην εκδήλωση αυτή θα ομιλήσει  
ο Δρ. Γ. Παξινός με θέμα: 

«Εχει ο εγκέφαλος το κατάλληλο μέγεθος;»

Στο τέλος την εκδήλώσης θα προσφερθούν καφές και εδέσματα.

Είσοδος ελεύθερη - Ολοι ευπρόσδεκτοι

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα τηλέφωνα

Πόπη Α.Μαλλιάνου: (02)93655445 ή 
0431478875

Μαίρη Τσιγκρή: (02)95916631
Λίτσα Διακοβασίλη: (02)85095274
Αριστέα Αυγουλούπη: (02) 95646081

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗ

Greek-Festival-of-Sydney 

Follow Us Download  our App Like Us 

 

Εισιτήριο: $75  
(συμπεριλαμβάνει φαγητό, ποτό και μουσική) 

 

The Grand Roxy  
Level 1, 128 The Grand Parade, Brighton-Le-Sands 

 
Κρατήσεις απαραίτητες: (02) 9750 0440 ή  

greekfestival2@goc.com.au 

ΒΡΑΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Παρασκευή 26 Απριλίου 7 μ.μ. 

Την αισιοδοξία ότι η αυστραλιανή οικονοµία 
θα συνεχίσει να βαδίζει στο δρόµο της ανά-
καµψης και µετά το «µπουµ» που γνωρίζει η 
εξορυκτική βιοµηχανία της χώρας, εφόσον 
οι σχέσεις της Αυστραλίας µε την Κίνα θα συ-
νεχίσουν να βελτιώνονται, εξέφρασε χθες η 
Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ.

Η κα Γκίλαρντ, µιλώντας στη διάσκεψη 
του Australian Davos Connection Future 
Summit, που έλαβε χώρα προχθές στη 
Μελβούρνη, υποστήριξε ότι η αυστραλι-
ανή οικονοµία προσφέρει πολύ περισσό-
τερα σε άλλα κράτη της Ασίας, από φυσι-
κούς πόρους.

Αισιόδοξη για την πορεία της αυστραλιανής 
οικονομίας είναι η Τζούλια Γκίλαρντ

Την τύχη µε το µέρος τους είχαν οι αστυ-
νοµικοί στο Χάντερ της Ν.Ν.Ουαλίας, εφό-
σον άγνωστοι πέταξαν δύο βόµβες µολότοφ 
στον αστυνοµικό σταθµό, που ευτυχώς δεν 
εξερράγησαν.
Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δήλωσε ότι 

άγνωστοι πέταξαν δύο βόµβες µολότοφ 
στον αστυνοµικό σταθµό του Σέσνοκ γύρω 
στις 3 τα ξηµερώµατα της περασµένης Πα-
ρασκευής. Η αστυνοµία κάνει έκκληση στο 
κοινό να βοηθήσει στην εντόπιση και σύλ-
ληψη των δραστών.

Πέταξαν βόµβες µολότοφ σε αστυνοµικό σταθµό


