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CENTRE KOSTIS PALAMAS 
INCORPORATED 
P.O. BOX  335 

SANS SOUCI  NSW  2219 

 

An AHEPA NSW initiative 
 

Το Κέντρο Ελληνικής Λογοτεχνίας και Ποίησης «Κωστής Παλαμάς» 
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 

σε συνεργασία με το 
Τμήμα Σύδνεϋ της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη 

και το Τμήμα Ανατολή Νο7 της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
διοργανώνουν εκδήλωση 

με αφορμή τον επίσημο χαρακτηρισμό του έτους 2017 ως «Έτους 
Νίκου Καζαντζάκη» 

και σας προσκαλούν προς τιμήν των 60 χρόνων από τον θάνατο 
του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα και στοχαστή 

να προσέλθετε στην ομιλία του 
κ. Γεωργίου Στασινάκη, 

Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων 
Νίκου Καζαντζάκη 

με θέμα Η ελληνικότητα του Νίκου Καζαντζάκη 
 

Αίθουσα εκδηλώσεων ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-396 Princes’ Highway, 
Rockdale 

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, 7:00 μμ 
Είσοδος δωρεάν, όλοι ευπρόσδεκτοι. Με το πέρας της εκδήλωσης θα 

προσφερθούν κεράσματα. 
 

60 χρόνια μετά: 1957-2017 
 
 
 

George Lianos: Ph. 9519-4477 / 0408 000-025 
Email: kostispalamas@bigpond.com  

or george.mp@bigpond.com 
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Δεν πέρασε το νομοσχέδιο 
για την ευθανασία
Μ ετά από µια µαρα-

θώνια συνεδρίαση, 
το νοµοσχέδιο για 
την ευθανασία απέ-

τυχε κατά µία ψήφο να κα-
ταστεί νόµος στη Νέα Νότια 
Ουαλία, αλλά «ο αγώνας δεν 
έχει τελειώσει», δηλώνουν οι 
υποστηρικτές της αλλαγής του 
νόµου.
Η κοινοβουλευτική ψηφοφο-
ρία ήρθε στο τέλος µιας ηµέρας 
συναισθηµατικά φορτισµένης, 
καθώς οι βουλευτές εξέφρα-
σαν την ικανοποίησή τους 
τόσο για τις ψήφους υπέρ όσο 
και για τις ψήφους κατά του 
νοµοσχεδίου, το οποίο τελικά 
απορρίφθηκε µε 20 ψήφους 
έναντι 19. Σύµφωνα µε το νο-
µοσχέδιο, ασθενείς ηλικίας 25 
ετών και άνω, των οποίων ο 
θάνατος επίκειται και υποφέ-
ρουν από έντονους πόνους, θα 
είχαν την επιλογή να τερµατί-
σουν τη ζωή τους.

«∆εν θα εγκαταλείψουµε ποτέ 
τον αγώνα» δήλωσε ο κ. Khan 
την Παρασκευή.
Η δηµοτική σύµβουλος των 
Εργατικών στο Σίδνεϊ Linda 
Scott, της οποίας ο πατέρας 
πάσχει από ανίατη ασθένεια, 
είπε σε οικογένειες που ζουν 
παρόµοιες καταστάσεις µε τη 
δική της ότι η αλλαγή του νό-
µου είναι «επείγουσα».
«Είµαι απίστευτα απογοητευ-
µένη που βλέπω το νοµοσχέ-
διο σήµερα να απορρίπτεται. 
Η εθελούσια υποβοηθούµενη 
ευθανασία σηµαίνει ότι δί-
νουµε στους ανθρώπους την 
επιλογή για τη ζωή και για τον 
θάνατό τους. Ο αγαπηµένος 
µου πατέρας θα στερηθεί αυτή 
τη νόµιµη επιλογή. Είµαι απο-
φασισµένη να συνεχίσω να 
αγωνίζοµαι για την εθελούσια 
υποβοηθούµενη ευθανασία, 
έτσι ώστε άλλοι στο µέλλον να 
έχουν πρόσβαση σε επιλογές 

που η οικογένειά µου τώρα δεν 
έχει» είπε.
Ο κ. Khan δήλωσε: «Πρέπει 
να δείτε πώς θα προχωρήσετε, 
αλλιώς δεν κάνετε το σωστό 
για τους ανθρώπους που προ-
σπαθείτε να βοηθήσετε. Ξέρα-
µε ότι η ψήφιση αυτού του νο-
µοσχεδίου ήταν πιθανή – ήταν 
ζήτηµα του πού θα πήγαιναν 
κάποιες από τις ψήφους των 
αναποφάσιστων». Είπε ότι οι 
περισσότερες επικρίσεις επί 
του νοµοσχεδίου κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης ήταν σχετι-
κά µε µια «φιλοσοφική βάση» 
που ερχόταν σε αντίθεση µε τη 
δοµή του.
«Θα επανεξετάσουµε το νοµο-
σχέδιο για να δούµε αν µπο-
ρούν να υπάρξουν βελτιώσεις» 
δήλωσε ο κ. Khan, σηµειώνο-
ντας ότι θα προσέξει τη δηµό-
σια διαβούλευση που είναι εν 
εξελίξει στη Βικτώρια, όπου 
βουλευτές εµπλέκονται σε µια 

µαραθώνια συζήτηση σχετικά 
µε την εθελούσια υποβοηθού-
µενη ευθανασία. Ο κ. Khan 
δήλωσε ότι η Κοινοβουλευτική 
Οµάδα των Εργατικών για την 
Υποβοηθούµενη Ευθανασία 
δεν έχει σκοπό να καταφύγει 
σε στρουθοκαµηλισµούς.
«Έχουµε καταβάλει τόσες προ-
σπάθειες – θα συνεχίσουµε». 
Είπε ότι είναι καιρός για τους 
Εργατικούς να «ανασυντα-
χθούν» πριν την επόµενη συ-
ζήτηση του νοµοσχεδίου τον 
Μάρτιο του 2019.
Ωστόσο, ακόµα και αν η προ-

τεινόµενη νοµοθεσία είχε πε-
ράσει από την Άνω Βουλή, 
πιθανότατα θα είχε αποτύ-
χει στην Κάτω Βουλή, όπου 
η πρωθυπουργός Gladys 
Berejiklian αλλά και ο αρχη-
γός της αντιπολίτευσης Luke 
Foley έχουν ήδη δηλώσει την 
αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε 
τέτοια νοµοθεσία.
Έξω από το Κοινοβούλιο, την 
Πέµπτη το πρωί τόσο οι υπο-
στηρικτές όσο και οι αντίπα-
λοι του νοµοσχεδίου είχαν 
συσπειρωθεί µε την ελπίδα να 
επηρεάσουν τους βουλευτές.

Προειδοποίηση στους Αυστραλούς 
να µην υπερφορτώσουν τις κάρτες 
τους αυτά τα Χριστούγεννα
Προς τους καταναλωτές των Χριστουγέννων απευθύνεται η προειδοποίηση 
να προσέξουν το χρέος µε το οποίο θα «φορτώσουν» τις πιστωτικές τους 
κάρτες κατά την εορταστική περίοδο, έτσι ώστε να µην εγκαινιάσουν το 
2018 σε συνθήκες υπερχρέωσης. Με µόλις πέντε εβδοµάδες µέχρι τα Χρι-
στούγεννα αναµένεται ότι η πίστωση για αγορές θα φτάσει το ποσό των 56 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο ή, αλλιώς, το 
επιβλητικό ποσό των 3.342 δολαρίων ανά άτοµο.
Η εταιρία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών Canstar δήλωσε ότι αυτό είναι 
ένα δισεκατοµµύριο δολάρια παραπάνω από το αντίστοιχο ποσό της ίδιας 
περιόδου πέρυσι, και µε επιτόκια της τάξης του 25% πρόκειται για κάτι που 
οι καταναλωτές θα βρουν οπωσδήποτε µπροστά τους.
Η Αυστραλία βαρύνεται ήδη από πολύ σοβαρό πλαστικό χρέος – τα στοι-
χεία της Τράπεζας της Αυστραλίας δείχνουν ότι οι Αυστραλοί έχουν 51,4 
δισεκατοµµύρια δολάρια χρέος µέσω των πιστωτικών καρτών, ενώ συγκε-
ντρώνεται ένα επιπλέον χρέος πάνω από 31,4 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Ο εκπρόσωπος της Canstar Steve Mickenbecker προειδοποίησε για τους 
κινδύνους που ενέχουν οι πιστωτικές κάρτες όταν δηµιουργούν χρέος που 
δεν µπορεί να εξοφληθεί.
«Το 1996 οι Αυστραλοί δαπάνησαν µόλις 3 δισεκατοµµύρια δολάρια στις 
πιστωτικές τους κάρτες κατά τον µήνα ∆εκέµβριο» είπε. «Είκοσι χρόνια 
µετά, µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2016, ξοδεύουµε πάνω από εννέα φορές 
περισσότερο, φτάνοντας τα 28 δισεκατοµµύρια δολάρια. Εάν χρησιµοποι-
είτε την πιστωτική σας κάρτα τα Χριστούγεννα, τότε ορίστε ένα σχέδιο πλη-
ρωµών για να βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε το χρέος σας το συντοµότερο 
δυνατόν».
Όσον αφορά τους καταναλωτές που κυνηγούν τις εκπτώσεις, η εφηµερίδα 
των Χριστουγέννων των Deloitte’s Retailers Christmas Survey που κυκλο-
φόρησε τη ∆ευτέρα διαπίστωσε ότι τα καταστήµατα δεν θα είναι τόσο πρό-
θυµα να προσφέρουν εκπτώσεις πριν την Ηµέρα των Χριστουγέννων.
Ο πιστοποιηµένος χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος Patrick Canion κάλεσε 
τους καταναλωτές να θέσουν ένα όριο στις δαπάνες τους. «Πριν πάτε στο 
φετινό καταναλωτικό πεδίο µάχης των Χριστουγέννων τουλάχιστον ξέρετε 
ποια είναι η µέγιστη δαπάνη που µπορείτε να αναλάβετε συνολικά και ανά 
άτοµο» είπε.




