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Νόμιμη η δημοσκόπηση για τους γάμους ομοφυλοφίλων
Το Ανώτατο Δικαστήριο τής Αυστραλίας αποφάσισε χθες ότι είναι νόμιμη η δημοσκόπηση 
με επιστολική  ψήφο για τους γάμους ομοφυλοφίλων. Η απόφαση ανακούφισε την κυβέρ-
νηση Τέρνμπουλ, επειδή μια αρνητική απόφαση θα ανέτρεπε τα σχέδια για την έγκριση 
ή απόρριψη των γάμων από τους πολίτες. Κυβερνητικοί κύκλοι δήλωσαν χθες ότι η κυ-
βέρνηση πάντα πίστευε ότι ήταν νόμιμη η δικαδικασία που υιοθέτησε για να δώσει στους 
Αυστραλούς την δυνατότητα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την αλλαγή τού νόμου για να 
επιτρέπεται ο γάμος ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους. Η επιστολική δημοσκόπηση θα γίνει κα-
νονικά και η διαδικασία θα αρχίσει από τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα 
ανακοινώσει η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία στις 11.30 π.μ. την  15η Νοεμβρίου 2017. 
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     Καλέστε το 1300 660 550
ή επισκεφθείτε το delphibank.com.au

Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής  Άδειας 237879. 

Χαλαρώστε και παρακολουθήστε τις καταθέσεις σας να αυξάνονται.
Προθεσμιακή Κατάθεση της Delphi Bank. 

LETS GO GREEK
Σελ. 22

Mεθαύριο Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 όλοι οι δρόμοι τού Σίδνεϊ οδηγούν στο νέο οικόπεδο τού ιερού ναού τού Αγίου Ιωάννη τού Προδρόμου, γωνία Purchase και George 
Streets, Parramatta για το ετήσιο Let’s Go Greek Festival. O Ελληνισμός θα έχει την ευκαιρία να γλεντήσει με ζωντανή ελληνική μουσική με DJ από την Ελλάδα, να απο-
λαύσει ελληνικά φαγητά και να χειροκροτήσει χορευτικά συγκροτήματα τής παροικίας μας. 
Στο πανηγύρι θα υπάρχουν ακόμα παιχνίδια για παιδιά και μαρκέτες στην αυλή. Είναι μια ευκαιρία να απολαύσετε την αρχή τής Ανοιξης μια μέρα με ελληνικά χρώματα, 
μυρωδιές και γεύσεις!  
Επιπλέον θεαματικά πυροτεχνήματα στις 6.30 μ.μ., διαγωνισμός μαγειρικής με τον αρχιμάγειρα Δαβιδ Τσιρέκα, ενδιαφέρουσες εκθέσεις στους εσωτερικους χώρους και 
πλούσιαλαχειοφόρος αγορά με πρώτο βραβείο ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής στην Ελλάδα και όλα αυτά με είσοδο ελευθέρα.
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«Η Ρόζα της Σμύρνης» 
ανοίγει την αυλαία του 
Ελληνικού Φεστιβάλ  
Κινηματογράφου 

O Donald Trump  
«προσέλαβε» τον Turnbull 
ως διαπραγματευτή  
με τους Κινέζους ηγέτες 
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