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Η ονοµαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου 
Στυλιανού στο Palais Reception Centre
Πλήθος προσκεκληµένων πανηγύρισε όπως κάθε 
χρόνο την ονοµαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου 
Στυλιανού στο Palais Reception Centre, την πε-
ρασµένη Παρασκευή.  Στο τραπέζι των επισήµων 

ήταν ο τιµώµενος Αρχιεπίσκοπος κ. Στυλιανός, ο 
Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφείµ, ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος ∆ρ Σταύρος Κυρίµης, ο πρό-
εδρος της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής και της Ενορίας 

Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας κ. Παναγιώτης Θεοφί-
λου µετά της συζύγου του, ο κ. Τζακ Πασσαρής µετά 
της συζύγου του και ο αιδ. πατήρ Στυλιανός Σκού-
τας, που ετέλεσε άψογα χρέη τελετάρχη. 

Tο επίσηµο άνοιγµα της νέας πτέρυγας του Ιδρύµατος 
Εστία. Ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός µε τον Υπουργό 
ηλικιωµένων, κ. Τζον Αζάκα, κόβουν την κορδέλα

Mε λαµπρότητα συµµετείχε η οµογένεια στο εορτα-
σµό του Αγίου Ανδρέα στο Γκλάτσβιλ. Περισσότερα 
από την ηµέρα σε προσεχή έκδοση του Κόσµου.

Σκοτ Μόρισον: ∆εν είχα κάνει συµφωνία 
µε τον Τέρνµπουλ για να ρίξω τον Άµποτ
Στην αντεπίθεση πέρσασε ο Σκοτ Μόρισον που ισχυρίζεται ότι τα δηµοσι-
εύµατα που τον φέρουν να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποποµπή 
Άµποτ είναι αναληθή. Ο Θησαυροφύλακας αρνείται ότι είχε συµφωνήσει 
µε τον σηµερινό πρωθυπουργό να αναλάβει σηµαντική θέση στην κυβέρ-
νηση του από τον περασµένο Φεβρουάριο µε αντάλλαγµα να βοηθήσει 
στην αλλαγή ηγεσίας του κόµµατος των Λίµπεραλ. «Αυτό που συνέβη τον 
Φεβρουάριο δεν έχει καµνία σχέση µε αυτό που συνέβη αργότερα. Ήταν 
εντελώς διαφορετικά ζητήµατα και θα πρέπει να σταµατήσετε να τα συνδέ-
εται», τόνισε ο κ. Μόρισον σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Κάµπερα 
χθες . Παραδέχθηκε ότι είχε συνοµιλήσει µε τον κ. Τέρνµπουλ, αλλά αρ-
νήθηκε ότι του προσθέρθηκε η θέση του Θησαυροφύλακα  µε αντάλλαγµα 
την αποµάκρυσνη Άµποτ από την πρωθυπουργία. Ο βουλευτής των Εργα-
τικών Stephen Jones ανέφερε ότι ο κ. Μόρισον και η κα Μπίσοπ ήταν στο 
δωµάτιο µε τον κ. Τέρνµπουλ κατά τη στιγµή της κλήσης και οφείλουν να 
δώσουν εξηγήσεις. “Είµαστε λιγότερο από 12 µήνες µακριά από τις εκλο-
γές, και πρέπει να γνωρίζουµε τον χαρακτήρα του ανθρώπου που είναι ο 
πρωθυπουργός της Αυστραλίας», δήλωσε ο βουλευτής.

Το Ελληνο-Αυστραλιανό Εµπορικό και  
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο βράβευσε Οµογενείς
Σε µια εντυπωσιακή χοροεσπερίδα στο ξενοδοχείο της Μελβούρνης 
«Grand Hyatt», το Ελληνο-Αυστραλιανό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο (HACCI) βράβευσε τους -κατά την κρίση του- κορυφαί-
ους οµογενείς της Αυστραλίας κατά το 2015. Εντύπωση προκάλεσε το 
γεγονός ότι το Βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας (Delphi Bank Award 
for Business Excellence) δόθηκε στην Μαίρη Παϊδούση-Ρέβη, η οποία 
πλέον δεν είναι στη ζωή. Το βραβείο παρέλαβαν ο γιος της Μιχάλης, και 
µέλη της οικογένειάς της. Το Βραβείο Επαγγελµατικής Αριστείας Award 
for Professional Excellence) απονεµήθηκε στον καθηγητή Γιώργο Βαρί-
γκο. Το Βραβείο Κοινοτικής Συνεισφοράς (Community Service Award), 
που απονέµεται από το Victorian Multicultural Commission, φέτος δό-
θηκε στη Ρένα Φραγκιουδάκη. Το Βραβείο Επιτεύγµατος Ζωής «Σπύ-
ρος Σταµούλης» (Spiros Stamoulis Award for Lifetime Achievement) 
απονεµήθηκε στον Πίτερ Καζάκο. Το Βραβείο Επιτεύγµατος Νέου Επι-
χειρηµατία (Young Achievers Award Chris Saristavros) δόθηκε στον 
Athan Dritsas. Τέλος, το Βραβείο Εξαιρετικής απόδοσης στον αθλητι-
σµό (Sporting Excellence Award) απονεµήθηκε από το σωµατείο South 
Melbourne Football Club στη Στέλλα Σαββίδου.




