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Γιορτάζοντας την 72η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, η 
Αθήνα πρόκειται να τιµήσει µε ειδικά µετάλλια Αυστραλούς 
στρατιώτες, οι οποίοι πολέµησαν στην Ελλάδα κατά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο.

Η απονοµή των µεταλλίων θα γίνει από τη Γενική Πρό-
ξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, Ελένη Λιανίδου και τον 
υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχο Αλέξανδρο Θεοδοσίου, που 
εκπροσωπεί τις ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις στις εκδηλώ-
σεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης που γίνονται στην 
Αυστραλία. Η απονοµή θα γίνει την προσεχή ∆ευτέρα στο 
Ελληνικό Προξενείο Μελβούρνης.

Στο µεταξύ, πρόσφατα και η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρ-
νης τίµησε έναν από τους λίγους επιζώντες βετεράνους της 
Μάχης της Κρήτης, τον Λέσλι Μάνινγκ, που γιόρταζε τα 100α 
γενέθλιά του.Στο Κρητικό Χωριό ήταν εκεί και οι τρεις γενιές 
των Κρητών για να του ευχηθούν και να τον συγχαρούν που 
«τα είχε εκατοστήσει».

Ο ίδιος, φανερά συγκινηµένος και συναισθηµατικά φορτι-
σµένος, αναφέρθηκε σε περιστατικά της Μάχης της Κρήτης, 
των προσωπικών του περιπετειών και κατέπληξε τους πάντες 

µε την πνευµατική του διαύγεια, ενώ είχε φέρει παλιές φω-
τογραφίες.

Μάλιστα, η κόρη του Λίντα δήλωσε ότι «του δώσατε άλλα 
δέκα χρόνια ζωής, µ’ αυτήν την εκδήλωση αγάπης».

Ο Λες Μάνιγκ γεννήθηκε στο Ρίτσµοντ της Μελβούρνης 
και εντάχθηκε στο 2/7ο Τάγµα της Βικτόριας, τον Οκτώβρη 
του 1939. Τον Απρίλη του 1940 αναχώρησε για τη Μέση 
Ανατολή. Ένα χρόνο αργότερα ήταν στην Ελλάδα. Μετά την 
υποχώρηση των συµµαχικών στρατευµάτων τον Απρίλη του 
1941, στην κεντρική Ελλάδα, βρέθηκε µαζί µε άλλους συµ-
µάχους στην Κρήτη, λίγο πριν τη γερµανική εισβολή.

Το τάγµα στο οποίο ανήκε πήρε µέρος στην ηρωϊκή µάχη 
του 42ου δρόµου, όπου οι Γερµανοί υποχρεώθηκαν να υπο-
χωρήσουν, δίνοντας έτσι χρόνο στους συµµάχους να δια-
φύγουν από τις νότιες ακτές του νησιού µε τη βοήθεια των 
Κρητών. Ο Λες πολέµησε γενναία και ήταν ένας από τους τε-
λευταίους που έφτασε στα Σφακιά, µέρες αργότερα. Χιλιάδες 
δεν κατάφεραν να διαφύγουν και αιχµαλωτίστηκαν. Ο ίδιος 
κατόρθωσε να διαφύγει για ένα διάστηµα, τελικά όµως συ-
νελήφθη και µέχρι το τέλος του πολέµου ήταν στη Γερµανία.

1,4 εκ. άτοµα δεν 
είναι εγγεγραµµένα
στους εκλογικούς 
καταλόγους

Η Ελλάδα τιμά τους Αυστραλούς 
που πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης

Αφρικανός πνευματικός θεραπευτής και μέντιουμ, ειδικός 
στην επίλυση όλων των ουσιαστικών προβλημάτων: λύνει 
προβλήματα γάμου ή στις σχέσεις με το αγαπημένο σας 

πρόσωπο, απομακρύνει την κακή τύχη και τη μαύρη μαγεία, 
δίνει λύσεις στα δικαστικά σας προβλήματα, φέρνει την επιτυχία 

στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και πολλά άλλα.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μπορώ να σας βοηθήσω να γίνεται και πάλι ευτυχισμένοι

Τηλ. 0469004524 

O κύριος Υaceen µε 37 χρονια εµπειρίας

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε / advertising enquiries

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Ο Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας, Μπάρι Ο’Φάρελ, 
επανέλαβε το αίτηµά του για αύξηση του Φόρου Προστι-
θέµενης Αξίας (GST), υποστηρίζοντας ότι θα ήταν για το 
καλό της Πολιτείας.

Σε σχετική επερώτηση στην προχθεσινή συνεδρίαση 
της πολιτειακής Βουλής, ο κ. Ο’Φάρελ, τόνισε ότι αν αυ-
ξηθεί ο φόρος, η κυβέρνηση θα µπορέσει να αποφύγει 
άλλους φόρους που εµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της πολιτειακής Αντιπο-
λίτευσης, Τζον Ρόµπερτσον, υποστήριξε ότι η αύξηση του 
φόρου θα σπρώξει ανοδικά το κόστος ζωής.

«Αντιθέτως, η αύξηση του φόρου θα δώσει στην κυβέρ-
νηση την δυνατότητα να καταργήσει άλλους φόρους όπως 
τον φόρο οικοπέδων», τόνισε ο κ. Ο’Φάρελ.

Να σηµειωθεί ότι ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, από 
τότε που καθιερώθηκε στη χώρα, παρέµεινε στο 10%.

Η αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
δεν θα σπρώξει ανοδικά το κόστος ζωής

Σχεδόν 1,4 εκατοµµύρια άτοµα που 
µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωµα, δεν είναι εγγεγραµµένα 
στους εκλογικούς καταλόγους, σύµφω-
να µε στοιχεία που έδωσε στη δηµο-
σιότητα χθες η Αυστραλιανή Εκλογική 
Επιτροπή (AEC).

Η εν λόγω Επιτροπή ανανεώνει τους 
εκλογικούς καταλόγους ενόψει των 
εκλογων της 14ης Σεπτεµβρίου. Κάτω 
από τους τελευταίους νόµους που καθι-
ερώθηκαν πρόσφατα στην Αυστραλία, 
η AEC µπορεί να καταγράφει ψηφοφό-
ρους από άλλους κυβερνητικούς κατα-
λόγους, αν δεν υπάρχουν τα ονόµατά 
τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Μέχρι στιγµής, τουλάχιστον 80,000 
άτοµα έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς 
καταλόγους, ενώ µέχρι τις εκλογές ο 
αριθµός αυτός αναµένεται να ανέλθει 
στις 150,000.

Παρ’ όλα αυτά, νέα στοιχεία που αναρ-
τήθηκαν στην ιστοσελίδα της AEC, από 
τους εκλογικούς καταλόγους λείπουν 
συνολικά 1,39 εκατοµµύρια ψηφοφό-
ροι. Στη Βόρεια Επικράτεια το 20% των 
ατόµων που µπορούν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωµα, δεν είναι εγ-
γεγραµµένα στους εκλογικούς καταλό-
γους.

Στη Ν.Ν.Ουαλία ο αριθµός των ψη-
φοφόρων που δεν είναι εγγεγραµµένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους ανέρχε-
ται σε 400,000 και στο Κουίνσλαντ σε 
387,500.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Ν.Ν.Ο., ΜΠΑΡΙ Ο’ΦΑΡΕΛ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:


