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Έναρξη εκδηλώσεων της Παν-Ηπειρωτικής Ένωσης ΝΝΟ 
για τη 104η επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

Μ
ε δεξίωση στο σπίτι της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ έγιναν η επίσημη 
έναρξη των φετινών εκδηλώ-
σεων της Παν-Ηπειρωτικής 

Ένωσης ΝΝΟ για τη 104η επέτειο της 
απελευθέρωσης των Ιωαννίνων.
Στο χαιρετισμό του στους άνω των 250 
παραβρισκόμενους, ο κ. Γενικός Πρόξε-
νος, Δρ Σταύρος Κυρίμης χαιρέτισε την 
απόφαση της Ένωσης να περάσουν τα 
ηνία στην επόμενη γενιά Ηπειρωτών. 
«Δεν υπάρχουν δεδομένα ονόματα ή 
δεδομένα άτομα», δήλωσε και πρόσθε-
σε «υπάρχουν άτομα τα οποία κοιτάζουν 
μπροστά.»
Με τη σειρά του, ο Πολιτειακός Πρόε-
δρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Γιάννης Καλ-
λιμάνης, ευχαρίστησε την Ένωση για τη 
συνεργασία η οποία ξεκίνησε και κάλεσε 
όλους παρόντες στο νέο σπίτι της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ, στο Bexley North, «για να χο-
ρέψουμε τσάμικο στο γρασίδι».
Οι εκδηλώσεις κλείνουν με μεγάλη Δη-
μοτική Γιορτή τη Κυριακή 5 Μαρτίου 
στο Bexley Bowling Club, γωνία Edward 
κι Oliver Streets Bexley North, από τις 
11πμ.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πρόεδρος 
της Ένωσης κ. Γιώργος Τσίτσος,  χρέη τε-
λετάρχη τέλεσε η κα Βασιλική Γκανιάτσα, 
ενώ η κα Χριστίνα Χρήστου απήγγειλε το 
ποίημα «Ο Κιτσαντώνης. Το ιστορικό της 
ημέρας το ανέπτυξε ο κ. Ναπολέων Τσά-
νης, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 
στο ρόλο των εθελοντών από τις ΗΠΑ, 
την ελεύθερη Ελλάδα (ειδικά την Κρήτη), 
την Κύπρο, την Ιταλία και την Αυστραλία, 
στην απελευθέρωση της πόλης.
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Ο Τέρνμπουλ υπερασπίστηκε το Ισραήλ, επικρίνοντας τον ΟΗΕ
Ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ υπερα-
σπίστηκε έντονα το Ισραήλ, επικρίνοντας τον 
ΟΗΕ και δεσμευόμενος να μην υποστηρίξει ποτέ 
«μονόπλευρες αποφάσεις» που ζητούν τον τερμα-
τισμό της εβραϊκής εποικιστικής δραστηριότητας 
στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ο Τέρ-
νμπουλ υποδέχθηκε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, 
τον πρώτο Ισραηλινό πρωθυπουργό που επισκέ-
πτεται την Αυστραλία, και επανέλαβε την υποστή-
ριξη της χώρας του στη λύση των δύο κρατών για 
την επίλυση του Μεσανατολικού.

Παρόλα αυτά ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης 
ότι Αυστραλία δεν θα υποστηρίξει καμία απόφαση, 
όπως αυτή που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η οποία ζητού-
σε τον τερματισμό της εβραϊκής εποικιστικής δρα-
στηριότητας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. 
«Η κυβέρνησή μου δεν θα υποστηρίξει μονόπλευ-
ρες αποφάσεις που επικρίνουν το Ισραήλ, όπως 
αυτή που υιοθετήθηκε πρόσφατα από το Συμβού-
λιο Ασφαλείας. Καταγγέλλουμε τις εκστρατείες μπο-
ϊκοτάζ που έχουν στόχο να απονομιμοποιήσουν το 

εβραϊκό κράτος», τόνισε ο Τέρνμπουλ σε άρθρο του 
στην εφημερίδα «The Australian». «Η Αυστραλία 
έχει υπάρξει πρόθυμη με γενναίο τρόπο να επικρί-
νει την υποκρισία του ΟΗΕ περισσότερες από μία 
φορές», απάντησε ο Νετανιάχου. «Ο ΟΗΕ είναι ικα-
νός για πολλούς παραλογισμούς και πιστεύω ότι εί-
ναι σημαντικό να υπάρχουν χώρες ειλικρινείς που 
αντιμετωπίζουν με καθαρό βλέμμα την κατάσταση, 
όπως η Αυστραλία, οι οποίες συχνά τον προσγει-
ώνουν», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός 
μετά τη συνάντησή του με τον Τέρνμπουλ.

Διάλεξη για τον Αριστοτέλη και τη Συνταγματική Θεωρία

Δ
ιάλεξη με τίτλο «Ο Αριστοτέ-
λης και η Συνταγματική Θε-
ωρία» πρόκειται να παρου-
σιάσει ο Δρ George Duke, 

Ανώτερος Λέκτορας Φιλοσοφίας στο 
Πανεπιστήμιο Deakin, την Πέμπτη 
2 Μαρτίου 2017, στο Ελληνικό Κέ-
ντρο, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων 
Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 
που προσφέρονται για έβδομη συνε-
χή χρονιά από την Ελληνική Κοινό-
τητα Μελβούρνης.
Η διάλεξη αυτή παρέχει μια ιστορι-
κή και εννοιολογική επισκόπηση της 
συνταγματικής θεωρίας του Αριστο-

τέλη και επίσης αναπτύσσει και στη-
ρίζει μια ευρεία αριστοτελική θεώρη-
ση της συνταγματικής νομιμότητας 
στο σύγχρονο πλαίσιο.
Ο Δρ Duke θα ξεκινήσει τη διάλεξή 
του με την αναλυτική παρουσίαση 
ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ 
του Αριστοτέλειας έννοιας της πολι-
τείας και της σύγχρονης έννοιας του 
γραπτού συντάγματος.
Προσδιορίζοντας τη δυνατότητα 
εφαρμογής της θεωρίας του Αριστο-
τέλη περί πολιτείας στις σύγχρονες 
συζητήσεις για τη συνταγματική νο-
μιμότητα, στη συνέχεια θα υποστη-

ρίξει ότι η αίτηση αναιρέσεως του 
Αριστοτέλη προς το κοινό όφελος 
προσφέρει μια πιο σταθερή κανο-
νιστική βάση για τη συνταγματική 
νομιμότητα από έννοιες όπως η συ-
νταγματική εξουσία και η λαϊκή κυ-
ριαρχία.
Ο Δρ George Duke είναι Ανώτερος 
Λέκτορας Φιλοσοφίας στο Πανεπι-
στήμιο Deakin. Ολοκλήρωσε το διδα-
κτορικό του δίπλωμα στη φιλοσοφία 
στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης 
το 2010 και είναι σήμερα στο τελευ-
ταίο εξάμηνο του Juris Doctor στο 
Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

Kύριοι τομείς έρευνας του Δρ Duke 
είναι η ιστορία της πολιτικής σκέψης 
και η φιλοσοφία του δικαίου - ιδί-
ως η πολιτική και νομική σκέψη του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και των 
κανονιστικών θεμελίων της πολιτι-
κής εξουσίας.
Ο Δρ Duke είναι συνεπιμελητής της 
επικείμενης έκδοσης Cambridge 
Companion to Natural Law 
Jurisprudence και την περίοδο αυτή 
γράφει μια μονογραφία στη φιλο-
σοφία του Αριστοτέλη περί δικαίου 
(στο πλαίσιο σύμβασης με το Πανε-
πιστήμιο του Cambridge Press).
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ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
Υπό την διεύθυνση του Βαγγέλη Καραβελατζή

Για ώρες αξέχαστες ελληνικής διασκέδασης µε πλούσιο φαγοπότι.
Πιατέλες εξαιρετικών ορεκτικών, θαλασσινών, κρεατικών, σαλάτες,
µεζέδες. Με φιλική περιποίηση, αλλά και τιµές επίσης φιλικές!

C-SIDEC-SIDE restaurantrestaurant
110110 General Holms Drive, KyeemaghGeneral Holms Drive, Kyeemagh

Οι αίθουσες τουC-Side και όλα όσα προσφέρονται σ’ αυτές για κάθε είδους
εκδηλώσεις και τελετές έχουν το καλύτερο όνοµα στην Ελληνική Παροικία

ΓΙΑ ΒΡΑ∆ΙΕΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣΓΙΑ ΒΡΑ∆ΙΕΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ

Τις βραδιές Παρασκευής - Σαββάτου το ΚΑΤΙ ΑΛΛΟΚΑΤΙ ΑΛΛΟ στην αίθουσα του C-Side
µε τραγούδια για όλα τα κέφια από τις µπριόζες καλλιτέχνιδες ΜΑΡΙΑΝΑΜΑΡΙΑΝΑ και ΕΛΕΝΗ,ΕΛΕΝΗ, µε µαέστρο τον ασυναγώνιστο
ΝΙΚΟ ΓΙΑΝΝΕΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΝΝΕΛΗ και γλυκιές πενιές, από τον ΓΙΑΝΝΗΓΙΑΝΝΗ της Παρασκευής και τον ΓΙΑΝΝΗΓΙΑΝΝΗ του Σαββατόβραδου!

Τηλέφωνο για τραπέζι

(2) 9567 9122
ή επισκεφθείτε µας

*********
Οικογενειακή και φιλική
ατµόσφαιρα για όλους και

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣΣΠΕΣΙΑΛ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΚΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΣ.
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ΑΝΟΙΧΤΑΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑΦΑΓΗΤΟ, ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΑΦΕ∆ΑΚΙΑ
MΕΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΕΡΑΚΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΚYEEMAGH

.

ΞΕΡΕΤΕ ΤΟΝ∆ΡΟΜΟ? To C- Side
βρίσκεται στην παραλιακή πλευρά τού Gen-
eral Holms Drive, κι όσοι έρχονται από την
πλευρά του Brighton Le Sands πρέπει οδη-
γήσουν ως την κοντινή γέφυρα και στρίβον-
τας αµέσως αριστερά ν’ ακολουθήσουν το
στενό δρόµο που σας επαναφέρει στην πα-
ραλιακή πλευρά του General Holms Drive,
όπου βρίσκεται η είσοδος του C-SideC-Side
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