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Στην αγαπημένη μας εγγονή

ΑΝΝΑ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ
που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 

του New South Wales, 
με το πτυχίο Bachelor of Education 

ευχόμαστε κάθε ευτυχία
και επιτυχία στη νέα της σταδιοδρομία.

Επί ευκαιρία να της ευχηθούμε Χρόνια Πολλά 
για την ονομαστική της εορτή 

Στους δε περήφανους γονείς Χάρη και Κόνυ 
και τον αδελφό της Δημήτρη, ευχόμαστε 
να την καμαρώνουν και να την χαίρονται. 

Με αγάπη η γιαγιά
Άννα Λυσγάρη

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

Περισσότερος χώρος 
για τα πόδια

Μεγαλύτερος χώρος για 
αποσκευές στην καμπίνα

WiFi κατά τη διάρκεια 
της πτήσης

Αεροσκάφος 
Wide Body 

Μεγαλύτερο Δίκτυο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
SCOOT ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

Πληκτρολογήστε 
FLYSCOOT

για να επωφεληθείτε 
έκπτωση

$20*

(Επιλεγμένα FlyBag 
και FlyBagEat)

Αποδράστε από την καθημερινότητα.
Περισσότερες προσφορές στο flyscoot.com

Χο Τσι Μινχ από 

139$
Σιγκαπούρη από 

99$
ScootBiz  Από $279

Kalibo (Boracay) από

169$
Πουκέτ από 

139$
Χονγκ Κονγκ από

189$
ScootBiz  Από $369

Μαλδίβες από 

229$

Περίοδος ταξιδιού: Έως 24 Μαρτίου 2018 I Περίοδος πωλήσεων:  (GMT+8) 1500μμ 25 Ιουλ (Τρι)  – 0159 πμ 31 Ιουλ 2017 (Δευτ.) 

* Ο κωδικός προσφοράς πρέπει να αναγράφεται με ακρίβεια και η έκπτωση ισχύει μόνο για τον βασικό ναύλο. Οι ναύλοι περιλαμβάνουν την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου και τους συναφείς φόρους. Οι αναγραφόμενοι ναύλοι είναι μιας διαδρομής, για 
ταξίδια που ξεκινούν από Περθ, Gold Coast, Σύδνεϋ και Μελβούρνη στις επιλεγμένες πτήσεις Scoot που κρατήθηκαν μεταξύ (GMT + 8) 1500μμ 25 Ιουλίου 2017 και 0159πμ 31 Ιουλίου 2017 . Οι φόροι υπόκεινται σε αλλαγές εξαιτίας των συναλλαγματικών 
διακυμάνσεων. Μπορεί να μην ισχύουν κατά τη διάρκεια σχολικών διακοπών και περιόδων εκδηλώσεων. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι ναύλοι Economy Fly δεν περιλαμβάνουν αποσκευές, γεύματα και την εν πτήσει ψυχαγωγία. Η προσφορά ισχύει για 
τις online κρατήσεις που γίνονται στο www.flyscoot.com και στην εφαρμογή Scoot για υποστηριζόμενες συσκευές κινητών μόνο. Απαιτείται πλήρης πληρωμή κατά την κράτηση.  Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών. Ο πλήρης κατάλογος 
των τελών είναι διαθέσιμος στο www.flyscoot.com. Τα καθίσματα είναι περιορισμένα και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις πτήσεις ή όλες τις ημερομηνίες. Οι ναύλοι κρατήσεων δεν επιστρέφονται εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους 
Όρους Μεταφοράς. Οι τιμές είναι σωστές κατά την εκτύπωση. Τα χαρακτηριστικά πτήσεων που διαφημίζονται παραπάνω ισχύουν μόνο για αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliner. Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις διατίθενται στο www.flyscoot.com

Άδειες για την ανέγερση επιπλέον 
70.000 κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή 
του Σίδνεϊ σχεδιάζει η Κυβέρνηση

Ά λλες 70.000 κατοικίες 
θα χτιστούν στο Σίδνεϊ 
τα επόμενα 20 χρόνια, 
κυρίως στις περιοχές 

Γουέστμιντ, Παρραμάττα, Ολυ-
μπιακό Πάρκο και Στράθφιλντ, 
ανακοίνωσε χθες το πρωί η Πο-
λιτειακή Κυβέρνηση της ΝΝΟ. 
Ο υπουργός Πολεοδομικού Σχε-
διασμού και Στέγασης Anthony 
Roberts δήλωσε θα εκπονηθεί 
20ετές σχέδιο, το οποίο θα οδη-
γήσει στη δημιουργία 110.000 
θέσεων εργασίας. 
Για τη χρηματοδότηση των ανα-
γκών υποδομής της περιοχής – 

Δημόσιοι χώροι, σχολεία, δρό-
μοι και ελαφριά σιδηροδρομική 
γραμμή - θα καταβληθεί ειδική 
συνεισφορά υποδομής για τα νέα 
σπίτια στην περιοχή. Το ποσό αυ-
τής της εισφοράς δεν έχει ανακοι-
νωθεί. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει 
προηγουμένως προωθήσει αντί-

στοιχο σχέδιο όπου το ύψος της 
εισφοράς έφτανε τα 20.000 δολά-
ρια ανά κατοικία για να βοηθήσει 
στη χρηματοδότηση της ελαφριάς 
σιδηροδρομικής γραμμής της Πα-
ραμάτα και είναι κατανοητό ότι η 
συνεισφορά που συζητήθηκε την 
Τρίτη θα ήταν παρόμοια. 
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Πε-
ριβάλλοντος εξετάζει επίσης μια 
διάρθρωση εισοδήματος δύο 
επιπέδων, για να αντικατοπτρί-
ζει τις διαφορετικές τιμές της γης 
σε ολόκληρη την περιοχή. Ο κ. 
Roberts δήλωσε ότι είναι «πολύ 
ενθουσιασμένος» από το σχέδιο 
για την ευρύτερη περιοχή: «Μπο-
ρώ να εγγυηθώ ότι σε 20 χρόνια 
θα υπάρξει περισσότερο πράσινο 
από ό, τι υπάρχει σήμερα».
Ο υπουργός είπε ότι η προσιτή 
πολιτική στέγασης που πρότεινε 
η Επιτροπή του Ευρύτερου Σίδ-
νεϊ θα εφαρμοστεί στην περιοχή 
με στόχο την οικονομικά προσιτή 
στέγαση, για άτομα με χαμηλό και 
μεσαίο εισόδημα. 

Ο θερμότερος Ιούλιος 
των τελευταίων 27 ετών
Διάλειμμα από τα κρύα του Χειμώνα προβλέπει η Αυστραλι-
ανή Μετεωρολογική Υπηρεσία για το προσεχές Σαββατοκύ-
ριακο με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν ιστορικό υψηλό 
για τον μήνα Ιούλιο. Αναλυτικά, η μέση θερμοκρασία αναμέ-
νεται να καταγράψει αύξηση κατά 0,9 βαθμούς Κελσίου και ο 
υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28 βαθμούς σε κάποιες 
περιοχές όπως το Μπέρκ. Αντίστοιχες θερμοκρασίες έχουν 
καταγραφεί τελευταία φορά τον Ιούλιο του 1990. «Πιθανό-
τατα πρόκειται για τον θερμότερο Ιούλιο των 27 τελευταίων 
ετών» ανέφερε ο Τζάκομπους Κρόντζε του Μετεωρολογικού 
Ινστιτούτου Weatherzone.

Ο Αυστραλός ιστορικός και συγγραφέας Δρ Peter Ewer 
πρόκειται να παρουσιάσει μια ειδική διάλεξη αφιερωμένη 
στη Μάχη της Κρήτης, την Πέμπτη 3 Αυγούστου, στο Ελ-
ληνικό Κέντρο, στο πλαίσιο του προγράμματος Σεμιναρίων 
Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέριε η Ελ-
ληνική Κοινότητα Μελβούρνης.
Σύμφωνα με τον Δρ Ewer,  στην πραγματικότητα η Μάχη 
της Κρήτης, το Μάιο του 1941, ήταν μια σειρά από διαφο-
ρετικές μάχες, στις οποίες οι αμυνόμενοι σημείωναν επι-

τυχία, εκτός από μία, τη μάχη στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. 
Αυτή η μοναδική ήττα στις 20 Μαϊου, έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην απώλεια ολόκλητης της Κρήτης.  Στη διάλεξή 
του, ο Δρ Ewer θα εξετάσει τα αίτια που χάθηκε το αερο-
δρόμιο, παρουσιάζοντας σύγχρονα στοιχεία για τη μάχη, 
καθώς και συνεντεύξεις με βετεράνους.
Ο Δρ Peter Ewer έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνή 
αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα: Journal 
of Military History (Πανεπιστήμιο Virginia). Έχει επίσης 

δημοσιεύσει στο περιοδικό Journal of Transport History 
(Πανεπιστήμιο του Manchester Press, UK), καθώς και σε 
μια σειρά τοπικών ιστορικών περιοδικών, συμπεριλαμβα-
νομένων των Αυστραλιανών Ιστορικών Μελετών (Πανεπι-
στήμιο της Μελβούρνης). Το βιβλίο Forgotten Anzacs: the 
campaign in Greece, 1941, που δημοσιεύτηκε το 2008, 
ήταν η πρώτη εκτεταμένη επανεξέταση της ελληνικής εκ-
στρατείας από τη δημοσίευση των επίσημων ιστοριών στην 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στη δεκαετία του 1950.

Ειδική διάλεξη για τη Μάχη της Κρήτης 


