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104 Kingsgrove Road, Belmore • Ph.: 9718 8555

family environment

cafe • bar

Giorgio’s is located in the heart of Belmore with plenty of parking, 
personal friendly service, relaxed and happy mood, 

and most importantly its delicious home-style recipes.

 will cater for birthdays, 

corporate functions, 

christenings 

and your next event. 

Mετά τον ομογενή αρχιτέ-
κτονα, Νώντα Κατσαλίδη, 
ο οποίος πήρε έγκριση να 

κατασκευάσει τον ουρανοξύστη 
Australia 108, στη Μελβούρνη, ο 
οποίος όταν θα ολοκληρωθεί σε 
τρία χρόνια, θα έχει 108 ορόφους 
και ύψος 388 μέτρα και θα είναι 
ο υψηλότερος ουρανοξύστης της 
Αυστραλίας και του νοτίου ημι-
σφαιρίου άλλος ένας Έλληνας φι-
λοδοξεί να κατασκευάσει ένα ακό-
μα ψηλότερο κτίριο, επίσης στο 
κέντρο της Μελβούρνης! Είναι ο 
Χάρης Σταμούλης, επικεφαλής της 
εταιρίας Stamoulis Group, που φι-
λοδοξεί να κτίσει έναν ουρανοξύ-
στη 404 μέτρων στο Κόλινς Στριτ, 
στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του αυστραλια-
νού τύπου.

Τα σχέδια του νέου προτεινό-
μενου πύργου δεν έχουν κατα-
τεθεί ακόμα στο υπουργείο Χω-
ροταξίας αλλά ήδη ο δήμαρχος 
Μελβούρνης, Ρόμπερτ Ντόϊλ, 
εκφράζει αντιρρήσεις γιατί, όπως 
λέει, ο ουρανοξύστης αυτός «θα 
ρίξει την σκιά του στις όχθες του 
ποταμού Γιάρα και στην περιοχή 
Σάουθμπανκ». Όσον αφορά τον 
ουρανοξύστη που προτίθεται να 
κτίσει ο κ. Σταμούλης, ο αρμόδι-
ος υπουργός Πολεοδομίας Μάθι-
ου Γκράϊ έσπευσε να διευκρινίσει 
πως «πρόκειται απλώς για πρότα-

ση. Μια πρόταση που θα συζητη-
θεί και θα ζητηθεί και η άποψη του 
κοινού πριν ληφθεί οποιαδήποτε 
απόφαση». Υπενθυμίζεται πως το 
ψηλότερο κτίριο της Μελβούρνης 
(και του νοτίου ημισφαιρίου) έως 
σήμερα, είναι ο πύργος «Εύρη-
κα»(Eureka Τower) που σχεδίασε 
ο Νώντας Κατσαλίδης.

Στο μεταξύ η εφημερίδα «The 
Age» έγραψε πρόσφατα ότι ένα 
από τα πιο ακριβά σπίτια της Αυ-

στραλίας αναμένεται να είναι το 
πολυτελές σπίτι που κτίζει ο κ. Χά-
ρης Σταμούλης. Ο κ. Σταμούλης, 
που κατά το οικονομικό περιοδικό 
BRW, έχει μια περιουσία 459 εκα-
τομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα 
με την εφημερίδα «The Age» θα 
δαπανήσει 54 εκατομμύρια δολά-
ρια για το σπίτι που κτίζει στο αρι-
στοκρατικό προάστιο του Toorak, 
της Μελβούρνης.

Συγκεκριμένα φέρεται να δα-

πάνησε 24 εκατ. δολάρια για την 
αγορά του οικοπέδου και 30 για 
την κατασκευή του σπιτιού.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευ-
μα, ο Χάρης Σταμούλης και η σύ-
ζυγός του Βαλέντη έχει προς πώ-
ληση το εντυπωσιακό διαμέρισμα 
τους στη Σεντ Κίλντα Ρόουντ ένα-
ντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το διαμέρισμα αυτό στον 36ο 
όροφο του συγκροτήματος Royal 
Domain Tower το είχαν αγορά-

σει έναντι 5,54 εκατ. δολαρίων το 
2006 αλλά ξόδεψαν εκατομμύρια 
δολάρια για να το φτιάξουν όπως 
το είχαν ονειρευτεί. Ο κ. Σταμού-
λης εκτός των άλλων διαθέτει τον 
ελληνόφωνο ραδιοφωνικό σταθ-
μό 3ΧΥ και την εφημερίδα «Τα 
Νέα» στη Μελβούρνη.

Η οικογένεια Σταμούλη κατείχε 
και το νησάκι «Ναυσικά» (Οξιά) 
στο Ιόνιο που πρόσφατα φέρεται 
να πουλήθηκε σε εμίρη του Κατάρ.

Έλληνες «κυριαρχούν» στον ουρανό της Μελβούρνης 


