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Τιμώντας τους Άνζακ της Ελλάδος… με τη βοήθεια του “Κόσμου”

Α
υτό ήταν το θέμα ομιλίας του ιστορι-
κού και γενοκτονλόγου Δρ Παναγιώτη 
Διαμάντη στην Αυστραλιανή Πρεσβεία 
στην Αθήνα, την προηγούμενη Πέμπτη, 

30 Ιουνίου. Με κεντρική πηγή τις εκδόσεις του 
ΚΟΣΜΟΥ (από τις οποίες μοιράστηκαν πολλές 
στο ακροατήριο), ο Δρ Διαμάντης αναφέρθη-
κε στις εκδηλώσεις της ομογένειας του Σύδνεϋ 
κυρίως προς τιμή των Άνζακ της Ελλάδος και 
στην  επίσημη επίσκεψη της Προεδρικής Φρου-
ράς (των Ευζώνων) και της παρουσίας τους στο 
Μνημείο των Άνζακ, στο Εθνικό Ναυτικό Μου-
σείο και την παρέλαση της Ημέρας των Άνζακ. 
Οι τελετή απόδοσης σημαιών από το θρυλικό 
Αβέρωφ σε πλοία του Αυστραλιανού Πολεμι-
κού Ναυτικού, οι φωτογραφικές εκθέσεις και 
ομιλίες, και πολλά άλλα ήταν στο περιεχόμενο 
της παρουσίασης του δρ Διαμάντη. «Αυτό που 
έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο ακροατήριο, 
ειδικά στην Β’ Πρέσβη, ήταν το πρόγραμμά μας 
για τις πλακέτες με την επιγραφή για τους πεσό-
ντες στη Καλλίπολη», δήλωσε ο Δρ Διαμάντης. 
Όπως είναι γνωστό, θα μοιραστούν φέτος 420 
μαρμάρινες πλάκες, αντίγραφο επιγραφής αρ-
χαίας αθηναϊκής στήλης, σε Λέσχες RSL, πολιτι-
κά γραφεία, σχολεία και άλλα σημαντικά κέντρα 
σε ολόκληρη τη Νέα Νοτίου Ουαλία. Το παρών 
έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Β’ Πρέσβης, κα Σάρα, 
ο Δρ Σταύρος Πασπαλάς (Διευθυντής του Αυ-
στραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην 
Αθήνα), ο αντιπρόσωπος της Ένωσης Ποντιακής 
Νεολαίας Αττικής (ΕΠΟΝΑ), κ. Θοδωρής Μα-
κρίδης, πρώην και νων συμπάροικοι και άλλοι. 

Ο Δρ Διαμάντης έκλεισε την παρουσίαση του με 
τέσσερεις προτάσεις για ανάπτυξη της αυστρα-
λιανής κληρονομιάς στην Ελλάδα, σαν μοχλό 
προσέλκυσης τουρισμού αλλά και ανάπτυξης 
των γεωστρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών.
α. Επιστροφή των εθνικών λάβαρων Αυστρα-
λίας, Νέας Ζηλανδίας, Μεγάλης Βρετανίας και 
Ελλάδος στο Κοινοπολιτεακό Πολεμικό Μνη-
μείο στο Πεδίο του Άρεως. Στις 25 Απριλίου 
1952, εγκαινιάστηκε το εκεί περίφημο άγαλμα 
της Αθηνάς μαζί με τις τέσσερεις σημαίες.
β. Ανέγερση Ελληνο-Αυστραλιανού Στρατιωτι-
κού Μνημείου στο προαύλιο του Εθνικού Πολε-
μικού Μουσείου στην Αθήνα. Η πρόταση είναι 
για μία αρχαίου ελληνικού ρυθμού στήλη με όλα 
τα ονόματα των Αυστραλών πεσόντων επί ελλα-
δικού εδάφους.
γ. Δημιουργία πράσινου χώρου στη Θεσσα-
λονίκη με τα δύο εθνικά λάβαρα και σχετική 
ενημερωτική πλάκα προς τιμή των 90 χρόνων 
από την επίσημη σύναψη διπλωματικών σχέσε-
ων Ελλάδος-Αυστραλίας. Τον Μάϊο του 1926, 
έφθασε στο Σύδνεϋ ο πρώτος επίσημος Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος, κ. Λεωνίδας Χρυσανθό-
πουλος.
δ. Δημιουργία πράσινου χώρου στη Κομοτηνή 
με τα δύο εθνικά λάβαρα και σχετική ενημερωτι-
κή πλάκα προς τιμή των αυστραλών που έδωσαν 
χρήματα, τρόφιμα, ρουχισμό και πολύ εργασία 
υπέρ των επιζόντων της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων. Κορυφαίος, αλλά όχι ο μόνος, ο George 
Devine Treloar, Αρμοστής για τους Πρόσφυγες 
της Κοινωνίας των Εθνών.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η τελική μετάβαση προς ένα σύγχρονο 
ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής 
έκδοσης εισιτηρίων στα μέσα μαζικής με-
ταφοράς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
1η Αυγούστου 2016, όταν τα τελευταία 
από τα παλιά χάρτινα εισιτήρια δεν θα 
πωλούνται ή δε θα γίνονται δεκτά πλέον.
Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών 
Andrew Constance δήλωσε ότι οι πελά-
τες έχουν αγκαλιάσει το Opal, καθώς 2 
εκατομμύρια πελάτες κάνουν 13 εκατομ-
μύρια διαδρομές την εβδομάδα. «Το Opal 
χρησιμοποιείται στο 95% του συνόλου 
των διαδρομών των μέσων μαζικής μετα-
φοράς», είπε ο κ. Constance.
«Με δεδομένη την τεράστια επιτυχία του, 
τώρα ήλθε η στιγμή να σταματήσει η λει-
τουργία δύο συστημάτων έκδοσης εισιτη-
ρίων και να προχωρήσουμε σε ένα βολι-
κό σύστημα που θα επιτρέπει μελλοντικές 
καινοτομίες.
«Με το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο 
στάδιο της έκδοσης εισιτηρίων, με ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα πελατών το 2017 
κατά το οποίο θα χρησιμοποιούνται για 
την πληρωμή κομίστρου πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες.»
Από την εισαγωγή του Opal το Δεκέμβριο 
του 2012 οι πελάτες έχουν πραγματοποι-
ήσει 800 εκατομμύρια διαδρομές και 
έχουμε εκδώσει πάνω από 7,5 εκατομ-
μύρια κάρτες, 1 εκατομμύριο κάρτες Gold 
Ηλικιωμένων/Συνταξιούχων, 700.000 
Παιδικές/Νεολαίας κάρτες και 350.000 
Σχολικές κάρτες Opal. Ο κ Constance 
είπε ότι συνεχώς βελτιώνουμε την εμπει-
ρία των πελατών του Opal, όπως φέτος 
ξεκινήσαμε την βραβευμένη εφαρμογή 

Opal Travel έτσι ώστε οι πελάτες να ανα-
νεώνουν εν κινήσει.
«Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 
350 μηχανήματα επαναφόρτισης καρτών 
Opal σε θέσεις που παρέχουν κάλυψη 
στο 99% του συνόλου των διαδρομών 
των τρένων, και στις πιο πολυσύχναστες 
στάσεις ελαφρού σιδηροδρόμου (τραμ) 
και στις αποβάθρες των φέρι. Επιπρό-
σθετα,  περισσότερα από αυτά τα 250 
μηχανήματα πωλούν εισιτήριο μονής 
διαδρομής Opal, σε περίπτωση που δεν 
έχετε κάρτα Opal.»
«Τη στιγμή αυτή, οι πελάτες που δεν 
έχουν μαζί τους την κάρτα τους Opal μπο-
ρούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο μονής 
διαδρομής Opal μέσω των μηχανημάτων 
επαναφόρτισης για διαδρομές σε τρένα, 
τραμ και φέρι, και από την 1η Αυγού-
στου ένα εισιτήριο λεωφορείων μονής 
διαδρομής Opal θα είναι διαθέσιμο από 
τον οδηγό του λεωφορείου.» Κατόπιν των 
συστάσεων της Ανεξάρτητης Επιτροπής 
Τιμολόγησης και Ρυθμιστικών Κανονι-
σμών, από την 5η Σεπτεμβρίου τα εισιτή-
ρια μονής διαδρομής θα κοστίζουν 20% 
περισσότερο από ότι το κόμιστρο  των κα-
νονικών καρτών Opal. «Η ΝΝΟ δεν απο-
τελεί εξαίρεση στον καθορισμό υψηλότε-
ρων τιμών κομίστρων μονής διαδρομής, 
μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων 
έκδοσης εισιτηρίων, όπως γίνεται στο 
Brisbane ή το Λονδίνο, ενθαρρύνοντας 
τους πελάτες να ταξιδεύουν με έξυπνες 
κάρτες». Μια ολοκληρωμένη ενημερωτι-
κή εκστρατεία θα ξεκινήσει από σήμερα 
για να υπενθυμίσει στους υπόλοιπους πε-
λάτες που δεν έχουν κάρτα Opal ότι ήρθε 
η ώρα να κάνουν την αλλαγή.

Οι σχολικές διακοπές ξεκίνησαν

Οι σχολικές διακοπές ξεκίνησαν και το Συμβούλιο έχει διοργανώσει μια σειρά δραστη-
ριοτήτων σειρά για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής μας.
Η Βιβλιοθήκη και το κοινοτικό Hub θα φιλοξενήσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
εργαστήρια για παιδιά καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών που συμπε-
ριλαμβάνουν προβολές ταινιών, μαθήματα καλλιτεχνικών και μαθήματα χειροτεχνίας.
Τα έργα βελτίωσης στην παιδική χαρά του Jackett Reserve στο Μπέργουντ έχουν ολο-
κληρωθεί καθώς τοποθετήθηκε νέο ελαστικό μαλακό υλικό για να προφυλάσει τα παι-
διά από τις πτώσεις, σκίαστρο και δύο νέες διαβάσεις πεζών έχουν προστεθεί κοντά 
στο Enfield Aquatic Centre για να εξασφαλίσουν την ασφαλέστερη πρόσβαση για τις 
οικογένειες. Αυτά τα έργα και οι πρωτοβουλίες είναι μέρος της δέσμευσής μας να δημι-
ουργήσουμε ένα ασφαλή Δήμο με πρόσβαση σε όλες τις υποδομές και υπηρεσίες από 
όλα τα τα μέλη της κοινότητας μας.

Ώρα να γιορτάσουμε: οι σχολικές διακοπές άρχισαν


