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Παράτησαν το γιο τους επειδή είχε 
σύνδροµο Down και τώρα θέλουν 
να βάλουν χέρι στα λεφτά του!

Τα όσα πέρασε ο µικρός Γκάµι, ο 
οποίος εγκαταλείφθηκε από ένα ζευ-
γάρι Αυστραλών λίγο µετά τη γέννη-
ση του επειδή έχει σύνδροµο Down 
είχε συγκλονίσει όλο τον κόσµο το 
περασµένο έτος. Ο Ντέιβιντ και η 
Γουέντι Φάρνελ απέκτησαν τον Γκά-
µι µε παρένθετη µητέρα από την Τα-
ϊλανδή. Είχαν ισχυριστεί ότι εκείνη 
δεν τους έδινε τον Γκάµι και πως εί-
χαν σκοπό να τον πάρουν µαζί τους 
στην Αυστραλία. Άνθρωποι οι οποί-
οι συγκινήθηκαν από την ιστορία του 
µικρού, δώρισαν περισσότερα από 
$235.000 προκειµένου να βοηθή-
σουν την γυναίκα που τον έφερε στον 
κόσµο, την Πατάραµον Τσάνµπουα, 
να πληρώσει τους γιατρούς που τον 

φροντίζουν. Υπενθυµίζεται ότι η Τα-
ϊλανδή παρένθετη µητέρα τον µεγα-
λώνει µόνη της αφότου οι γονείς του 
πήραν την δίδυµη υγιή αδερφή του, 
παρατώντας τον, λόγω του προβλή-
µατος υγείας που έχει. Μάλιστα σύµ-
φωνα µε ξένα sites, προέκυψε ότι ο 
βιολογικός πατέρας του Γκάµι, είναι 
καταδικασµένος για σεξουαλική κα-
κοποίηση παιδιού. Και σαν να µην 
έφτανε αυτό, αυτός και η σύντροφός 
του, «µυρίστηκαν» χρήµα και πάνε να 
«βάλουν» χέρι στο ποσό που µάζεψε 
ο κόσµος για τον µικρό και γλυκύ-
τατο Γκάµι. Αυτό αποκάλυψε ο ιδρυ-
τής του φιλανθρωπικού ιδρύµατος 
Across the Water, το οποίο υποστη-
ρίζει παιδιά από την Ταϊλάνδη.

Τιµήθηκαν οι Άνζακ της ∆εύτερης Γενιάς το περασµένο Σάββατο

Π
αρουσία αντιπροσώπων των Συµµαχι-
κών δυνάµεων τιµήθηκε η επέτειος της 
Ελληνικής Εκστρατείας (συµπεριλαµ-
βάνοντας την Μάχη της Κρήτης) των 

Άνζακ της ∆εύτερης Γενιάς µε σεµνή τελετή στο 
Κενοτάφειο στο κέντρο του Σύδνεϋ. Μαζί µε την 
οµογένεια, τις Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές 
αρχές, στον φόρο τιµής συµµετείχαν αντιπροσώ-
ποι των Γενικών Προξενείων της Βρετανίας, του 
Καναδά και Κύπρου.
Έντονη η παρουσία των Άνζακ (Αυστραλοί και 
Νεοζηλανδοί του Β’ Σώµατος ΑΝΖΑΚ), οι οποί-
οι υπηρέτησαν την ελευθερία στην Ελλάδα το 
1941. Άλλοι µε δικές τους δυνάµεις, άλλοι µε 
την βοήθεια άλλων, κατέθεσαν στεφάνεια εις 
µνήµη των φίλων τους που έπεσαν υπέρ της γεν-
νέτηρας της δηµοκρατίας.
Όπως τόνισε κι ο Αντιπτέραρχος Γεώργιος Πα-
ρασχόπουλος, Έλληνες κι Αυστραλοί πολέµη-
σαν µαζί σε ΟΛΗ την Ελλάδα: από την Ήπειρο 
στην Κύπρο, από την Μακεδονία στην Κρήτη.
Το ίδιο θέµα ανέπτυξε κι ο Κυβερνήτης της Νέας 
Νοτίου Ουαλίας, General The Honourable David 
Hurley. «Η συµµαχία Ελλήνων και Αυστραλών 
κρατά εδώ και 115 χρόνια. Αυστραλοί Ελλη-
νικής καταγωγής, Έλληνες µετανάστες και Αυ-
στραλοί έχουν υπηρετήσοι δίπλα-δίπλα από τον 
Νοτιοαφρικανικό Πόλεµο το 1899 µέχρι και τις 
ηµέρες µας.» Από τον πολιτικό κόσµο, το παρών 

έδωσαν: οι οµοσπονδιακοί βουλευτές Νικόλαος 
Βαρβαρής κι Anthony Albanese, ο οµοσπον-
διακός γερουσιαστής Αθανάσιος Συνοδινός, ο 
πολιτειακός υπουργός Θεµάτων Αποστράτων 
David Elliott, η πολιτειακή γερουσιαστής Σοφία 
Κώτση καθώς και οκτώ δηµοτικοί συµβούλοι.
Το 2016 σηµειώνετε η 100η επέτειος του Μακε-
δονικού Μετώπου και η 75η επέτειος της Ελλη-
νικής Εκστρατείας και ήδη µπαίνουν σχέδια για 
µεγάλες εκδηλώσεις για την σωστή προβολή των 
ΑΝΖΑΚ στον Ελλαδικό χώρο στην Αυστραλιανή 
κοινωνία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
Το Home Caring Australia ζητά 

πεπειραμένους, με γνήσιο ενδιαφέρον για το 
αντικείμενό τους και έμπιστους 

φροντιστές και νοσοκόμους. 
Προτιμούνται κάτοχοι Cert III - IV 

Υπάρχουν θέσεις έκτακτης απασχόλησης, 
άριστη αμοιβή.

Παρακαλώ τηλεφωνήστε 1300 100 788

Το δυναµικό παρών του Ελληνικού Τµήµατος του RSL (NSW)

Η χορωδία παιδιών των τριών σχολείων της οµογέ-
νειας του Σύδνεϋ: άπο αριστερά των Αγίων Πάντων 
Belmore, του Αγίου Σπυρίδωνος Kingsford και της 
Αγίας Ευφηµίας Bankstown.

Γενική άποψη του ακροατηρίου

Ένας από τους δύο κύριους οµιλητές ο Κυβερ-
νήτης της Νέας Νοτίου Ουαλίας His Excellency 
General The Honourable David Hurley.

Ένας από τους δύο κύριους οµιλητές 
ο Αντιπτέραρχος Γεώργιος Παρασχό-
πουλος (Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ).

Κοινό στεφάνι κατέθεσαν ο Γερουσιαστής Αθανάσιος Συνοδινός εκ 
µέρους της Γερουσίας του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλείου κι ο βουλευτής 
Anthony Albanese MP εκ µέρους της Οµοσπονδιακής Αντιπολίτευσης.


