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@Opw"  kavqe crovno  !etsi kaiv  jefevto" qav eJortasqh`  megaloprepẁ" 
hJ eJorthv toù Megalomavrturo" kaiv qaumatourgoù   JAgivou Dhmhtrivou toù Muroblhvtou. 
 
JO  JEsperinov" thvn Trivth  25hn  jOktwbrivou qav telesqh̀/ w@ran 7.00 m.m.  
 
JO   @Orqro" kaiv hJ Qeiva Leitourgiva qav telesqh` Tertavrth 26hn  jOktwbrivou kaiv w@ran  
 8.30 p.m.- 11.30 p.m.  
 
Metav thvn Qeivan Leitourgivan  26hn   jOktwbrivou, qav ajkolouqhvsh/ B.B.Q. 
 
jEpivsh", thvn 30hn  Oktwbrivou hJmevra Kuriakhv, metav thvn Qeivan Leitourgivan qav givnh/ 
B.B.Q. diav o@sou" devn duvnantai nav e!lqoun stov proskuvnhma thvn 26hn   jOktwbrivou. 
 
Parakalouvme touv" ojrganwtav", poù e!rcontai mev lewforeiva, ajpov tav diavfora mevrh th̀" 
Aujstraliva" stov proskuvnhma tou~   JAgivou Dhmhtrivou, nav thlefwnhvsoun ejgkaivrw" kaiv nav 
dhlwvsoun tovn ajriqmovn tẁn lewforeivwn diav thvn kalutevran ejxuphrevthsin tẁn 
proskunhtw`n. 
 
Parwtruvnomen thvn summetochvn o@lwn tẁn eujsebw`n, ajpov o@le" tiv" ejnorive" kaiv 
ajdelfovthte". 
 
Thl.  Patrov"   Kwnstantivnou   (02)62971789 Mobile: 0411407207  
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Etihad Airways: Αυξάνει αριθμό 
πτήσεων προς Αυστραλία
Η Etihad Airways ανακοίνωσε ότι πρόκειται να 

προσθέσει ακόµη τρεις πτήσεις την εβδοµά-
δα στο πτητικό της πρόγραµµα µεταξύ Άµπου 
Ντάµπι και Σύδνεϋ, από τις 6 Φεβρουαρίου 

2017, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την ταξιδιωτική 
κίνηση προς και από την πολυπληθέστερη πολιτεία 
της Ωκεανίας. Η πρωινή αναχώρηση από Άµπου Ντά-
µπι – EY450 – και η απογευµατινή αναχώρηση από 
το Σύδνεϋ – EY451 – θα ανεβάσουν τον εβδοµαδιαίο 
αριθµό πτήσεων από τέσσερις, σε επτά.  Η προσθήκη 
των νέων πτήσεων στο πρόγραµµα της Etihad Airways 
προς και από το Σύδνεϋ, κρίθηκε αναγκαία µετά την 
απόφαση του στρατηγικού συνεργάτης της εταιρείας, 
Virgin Australia, να µεταφέρει την υπηρεσία Αυστρα-
λία - Άµπου Ντάµπι από το Σύδνεϋ, στο Περθ, από τις 
9 Ιουνίου 2017. Η εξέλιξη αυτή, παράλληλα, έρχεται 
να διευρύνει τη συµφωνία κοινού κωδικού, καθώς η 
Etihad Airways θα προσθέσει τον κωδικό EY σε τρεις 
νέες εβδοµαδιαίες πτήσεις της Virgin Australia από το 
Περθ στο Άµπου Ντάµπι. Η συνδυασµένη επίπτωση 

των πρόσθετων πτήσεων της Etihad Airways θα ανε-
βάσει τον αριθµό τους από και προς την Αυστραλία στις 
45 την εβδοµάδα. Για να διατηρηθεί η οµαλή συνέχεια 
του πτητικού προγράµµατος, η Etihad Airways θα δι-
ατηρήσει τις ίδιες ώρες λειτουργίας των τριών νέες 
εβδοµαδιαίων πτήσεων από/προς Σύδνεϋ µε αυτές που 
πραγµατοποιεί η Virgin Australia, στις οποίες η Etihad 
Airways έχει τοποθετήσει τον κωδικό EY της από τον 
Φεβρουάριο του 2011. Ο Chief Executive Officer της 
Etihad Airways κ. Peter Baumgartner, δήλωσε: «Η Αυ-
στραλία αποτελεί ένα κρίσιµο µέρος του δικτύου µας, 
και στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να προσθέτουµε 
πτήσεις, προκειµένου να ανταποκριθούµε στην αυξα-
νόµενη ζήτηση τόσο για επαγγελµατικά ταξίδια, όσο και 
για αναψυχή. Η κατανοµή του νεότερου εξοπλισµού 
µας, τα αεροσκάφη τύπου Α380 και B787, σε όλες τους 
προορισµούς µας προς την Αυστραλία, καθώς επίσης 
και τις επενδύσεις σε τεχνολογίες νέας γενιάς αποδει-
κνύουν τη δέσµευσή µας σε αυτή την εξαιρετικά αντα-
γωνιστική αγορά».

Ο George Vardas, γραµµατέας 
της ∆ιεθνούς Ένωσης για 
τον Επαναπατρισµό 
των Γλυπτών του Παρθενώνα
Το υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού συνεχάρη 
το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιεθνούς Ένωσης 
για τον Επαναπατρισµό των Γλυπτών του Παρθενώ-
να, το οποίο εξελέγη από τη Συνάντηση των Εθνι-
κών Επιτροπών ∆ιεκδίκησης της Επιστροφής των 
Γλυπτών του Παρθενώνα. Το νέο ∆Σ αποτελείται από 
τους: Luis Godart, πρόεδρος (Ιταλία), Άννα Μαρα-
γκού, αντιπρόεδρος (Κύπρος), Paul Cartledge, αντι-
πρόεδρος (Ηνωµένο Βασίλειο), Matthew Taylour, 
αντιπρόεδρος (Καναδάς), George Vardas, γραµµατέας 
(Αυστραλία) και Andrew George, ταµίας (Ηνωµένο 
Βασίλειο). O νεοεκλεγείς πρόεδρος, καθηγητής Luis 
Godart, πέραν της ιδιότητάς του ως συµβούλου του 
Προέδρου της Ιταλίας για θέµατα Πολιτισµού, είναι 
γνωστός και διεθνούς εµβέλειας ερευνητής της αιγαι-
ακής αρχαιολογίας, ενώ έχει εντρυφήσει σε θέµατα 
Γραµµικής Γραφής A και Β. «Φίλος και υποστηρικτής 
της Ελλάδας, πιστεύουµε ότι θα συµβάλει καθοριστι-
κά στην ένταση των προσπαθειών για την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ευχόµαστε κάθε επι-
τυχία στο έργο του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διαβεβαιώνουµε ότι τόσο το υπουργείο Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, όσο και η Ειδική Συµβουλευτική 
Επιτροπή για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα θα είµαστε στο πλευρό τους και πάντα αρω-
γοί στο έργο τους», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το 
υπουργείο Πολιτισµού.

Στην παρανοµία όσοι Μελβουρνιώτες θα διαµαρτύρονται διά των οπισθίων
Νέος νόµος που ψηφίστηκε από την Πολιτειακή Κυβέρνηση στη Βικτώρια ποινικοποιεί τη διαµαρτυρία 
διά της αποκάλυψης των οπισθίων. Η πράξη αυτή χαρακτηρίστηκε πλέον ποινικά κολάσιµη . Οι παρα-
βάτες αντιµετωπίζουν ποινές φυλάκισης από δύο έως έξι µήνες.
Η σχετική αναµόρφωση της νοµοθεσίας έγινε για σειρά διατάξεων και αναφέρει ρητά ότι διώκεται -ως 
µέθοδος διαµαρτυρίας- η αποκάλυψη των οπισθίων ή των γεννητικών οργάνων.




