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Oι µουσουλµάνοι ηγέτες 
επαίνεσαν τον Τέρνµπουλ 
Ε  

νας σηµαντικός ηγέτης της µου-
σουλµανικής κοινότητας, επαίνεσε 
τις προσπάθειες της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης για την καταπολέµηση 

του εξτρεµισµού και της ριζοσπαστικοποί-
ησης στην Αυστραλία, χαρακτηρίζοντας ως 
πολύ σηµαντική θετική αλλαγή τη στάση 
της. Ο ∆ρ Jamal Rifi έκανε το παραπάνω 
σχόλιο λίγες µόλις µέρες µετά την δολοφο-
νία του αστυνοµικού στην Παραµάτα την 
περασµένη Παρασκευή. Η αστυνοµία ανέ-
φερε ότι ο 15χρονος δολοφόνος είχε πο-
λιτικά κίνητρα και διασυνδέσεις µε τροµο-
κράτες. Ο ∆ρ Rifi, που έχει καταγωγή από 
το Λίβανο, δήλωσε στο Εθνικό πρόγραµµα 
του ABC, που αισθάνεται αισιόδοξος µετά 
τη συµµετοχή τους σε τηλεδιάσκεψη µε τον 
πρωθυπουργό Μάλκολµ Τέρνµπουλ και 
τον Πρέµιερ της ΝΝΟ το Σαββατοκύριακο. 
«Η χρονική στιγµή της τηλεδιάσκεψης και 
το θέµα της συζήτησης είναι πολύ θετικό 
µήνυµα για το πως αυτή η κυβέρνηση χει-
ρίζεται τόσο σηµαντικά θέµατα. Η προη-
γούµενη κυβέρνηση δυστυχώς δεν ασχολή-
θηκε µε την πρόβλεψη έτσι ώστε οι γονείς 
που παρατηρούν οποιαδήποτε αλλαγή στη 
συµπεριφορά των παιδιών τους να ξέρουν 

που να απευθυνθούν για βοήθεια.
Το µήνυµα του πρωθυπουργού ήταν πολύ 
σαφές. Πρώτα απ ‘όλα αυτό πρέπει να προ-
στατεύσουµε το µοναδικό χαρακτήρα της 
αυστραλιανής  κοινωνίας και να µήν αφή-
σουµε τους εξτρεµιστές να µας χωρίσουν”, 
είπε ο ∆ρ Ριφί και επαίνεσε τον Πρέµιερ 
και τον Υπουργός Πολυπολιτισµικότητας 
Τζον Αζάκα γιατί έχουν κερδίσει την εµπι-
στοσύνη της µουσουλµανικής κοινότητας.
Ο ∆ρ Ριφί κάλεσε τους Μουσουλµάνους να 
ανοίξουν διαύλους διαλόγου µε τα παιδιά 
τους, καθώς η πρώιµη παρέµβαση είναι 
καθοριστική για την πρόληψη της ριζοσπα-
στικοποίησης λέγοντας ότι  «Οι γονείς θα 
πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Κυβέρνηση 
και µουσουλµανική κοινότητα πρέπει να 
εργαστούν ενωµένοι για την καταπολέµη-
ση της τροµοκρατίας”. Το Σαββατοκύριακο 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση προσέγγισε 
τη µουσουλµανική κοινότητα, λέγοντας ότι 
θέλει να συνεργαστεί στενά µε τους ηγέτες 
και τις οικογένειες. Την ίδια στιγµή πολίτες 
συνεχίζουν να αφήνουν λουλούδια και µη-
νύµατα συµπαράστασης έξω από το αστυνο-
µικό κτίριο της Παραµάτα.

“Καγκουρώ”: Το νέο έργο του Β. Κατσικονούρη   
  παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο…

Το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο θέατρο το έργο του Βασίλη Κατσι-
κονούρη, «Καγκουρώ», υπό τη σκηνοθετική µατιά του νέου σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Μυλωνά. 
Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο Ορφέας, ένας νέος, θύµα της σύγχρονης ελληνικής 
κρίσης, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον βηµατισµό του σε µια κοινωνία σε αδιέξοδο. Η 
ανάγκη για ένα καλύτερο µέλλον τον οδηγεί στην απόφαση να µεταναστεύσει στην Αυ-
στραλία, τελικά όµως αναπάντεχες εξελίξεις δεν θα του επιτρέψουν να πραγµατοποιήσει 
ποτέ αυτό το ταξίδι… Το «Καγκουρώ» είναι µια ιστορία ενός τόπου που αναζητάει όραµα. 
Το σπίτι του Ορφέα γίνεται η «ορχήστρα» αναπαράστασης µιας οικογενειακής τραγωδίας 
ανάµεσα στις χιλιάδες που ξεδιπλώνονται δίπλα µας. Από τη µικρή κλίµακα µιας καθηµε-
ρινής οικογένειας µεταφερόµαστε στη µεγάλη κλίµακα µιας ολόκληρης κοινωνίας για να 
παρακολουθήσουµε ψηφιδωτά της ιστορίας και της παθογένειας της σηµερινής Ελλάδας.

Η EURO FORMWORK AUSTRALIA 
CONSTRUCTIONS PTY LTD

ζητά για full time απασχόληση (6 ηµέρες) 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ τεχνίτες για καλουπώµατα 

και εργάτες για οικοδοµή. Αρχίζετε δουλειά αµέσως.
Συνταξιούχοι τεχνίτες ευπρόσδεκτοι. Τηλ. 9719 8850

Παρακαλούµε αποστείλατε τα βιογραφικά σας 
στον κ. Γιώργο Ζορµπά 

στο email: euroformworkaust@bigpond.com

ZHTOYNTAI

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας

0404 676 366

Γραφείο: 02 9594 5379

Κινητό: 0414 381 996

Σκεπές
Χτισίµατα

Remove Asbestos

∆ενδροκοµεία
Driveways
Βαψίµατα

Πλακάκια
Καθαρισµούς

ZHTEITAI
Γυναίκα για καθάρισμα σπιτιού

15 ώρες την εβδοµάδα, περιοχή Greenacre
Θα πρέπει να έχει δικό της αυτοκίνητο.  
Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται: 

παραλαβή ταχυδροµείου,  
τραπεζικές συναλλαγές και ψώνια.
Επικοινωνήστε µε την Χρυσούλα  

στο τηλ. 9642 4801

Θεραπευτικό Μασάζ
� Ηµικρανίες � Κεφαλαλγίες � Πόνο στους ώµους και στα χέρια 

�  Πόνο στη µέση � Πόνο στους γοφούς  � Πόνο στα πόδια και στα πέλµατα 
� Για πόνους σε όλο το σώµα, Παράλυση, Ρευµατισµούς.

Εµπιστευθείτε τον ειδικό θεραπευτή-µασέρ Adam µε 50 χρόνια εµπειρία.

6 χρόνια στο Νοσοκοµείο του Κάντερµπερι ως ειδικός θεραπευτής-µασέρ
16 χρόνια στο Νοσοκοµείο του St. George hospital ως ειδικός θεραπευτής-µασέρ.

28  χρόνια προϋπηρεσία από εργασία στο σπίτι.

Για ραντεβού τηλεφωνήστε: 95848642, 0424 584 058

Ο ∆ρ Τζαµάλ Ριφί


