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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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  *Ισχύουν ’Οροι και Προϋποθέσεις. Η προσφορά λήγει στις 31 Αυγούστου 2018. Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank 
Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής  Άδειας 237879. Αριθμός Άδειας LTPS/18/23662.

*ΚΕΡΔIΣΕΤΕ 
2 ΕΙΣΙΤHΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦHΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ
ΡΩΤHΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΩΣ!

Ζήστε πιο πολλά
Οι λόγοι... εκατό. Δε θα το μετανιώσετε.
Κερδίσετε δύο εισιτήρια επιστροφής στην Ελλάδα!*

Gilmore: Η Ann Sudmalis 
αντιμέτωπη με προκλήσεις

ΣΕΛ. 2

ΝΝΟ: Απαγόρευση  
των διαμαρτυριών  
κατά των εκτρώσεων  
σε ακτίνα 150 μέτρων  
             ΣΕΛ. 4 

Οι υποδομές δεν μπορούν  
να στηρίξουν τις νέες  
κατοικίες στο Ryde     
             ΣΕΛ. 2 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ BEXLEY 

Ο Δήμος Bayside τίμησε  
την Δρ Γ. Σωτηροπούλου

ΣΕΛ. 6

Γεύμα προς τιμήν  
του αντιπροέδρου  
της Κυβερνήσεως 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ 5 & 24 

AYΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΕΡΠΑΤAΜΕ 
ΣΤΑ IΧΝΗ ΤΩΝ 
ΑΒΟΡIΓΙΝΩΝ

Πολλοί από τους κεντρικούς και 
τους παράπλευρους δρόμους του 
Σίδνεϊ βασίζονται στα αρχικά μο-
νοπάτια που δημιουργήθηκαν 
από τους Αβορίγινες, πριν από το 
1788, λένε οι ειδικοί. H διευθύ-
ντρια του ερευνητικού κέντρου 
Aboriginal and Torres Strait 
Islander Research στο Πανεπι-
στήμιο του Σίδνεϊ, Jackelyn Troy, 
δήλωσε ότι το Σίδνεϊ είχε σχεδι-
αστεί κατά μήκος των διαδρομών 
που ακολουθούσαν οι ντόπιοι 
Αβορίγινες. «Πολλοί δρόμοι, 
κυρίως οι μεγάλοι δρόμοι, ήταν 
αρχικά μονοπάτια Αβορίγινων 
και, στη συνέχεια, υπάρχουν και 
μικρότερες διαδρομές που για 
μας έγιναν παράπλευροι δρόμοι» 
ανέφερε.                        ΣΕΛ. 3

48
ΣΕΛΙΔΕΣTι αλλο µπορούσε να κάνει το Ισραήλ

πέρα από την θανάτωση Παλιστινίων; 
ΘΟΡHΒΩ∆ΕΙΣ οι συζητήσεις κι αντιπα’
ραθέσεις σε παγκόσµιο επίπεδο γύρω
από το γεγονός της εξολόθρευσης των 62
-και βάλε -Παλαιστινίων (χώρια των τραυ-
µατιών, που παραλαµβάνει ο Ερντογάν,
από τα ισραηλινά πυρά. Τα οποία ευτυ-
χώς συγκρατήθηκαν και δεν καθάρισαν κι
άλλους, µ' αποτέλσµα να κερδίσουνη και
τα συγχαρητήρια του κ. Τραµπ.

ΒΕΒΑΙΩΣ η πλειονότητα των σχολια-
στών, µεγάλων και µικρών, καταφέρεται
εναντίον των Ισραηλινών, "κακούργων και
διεθνών εξολοθρευτών " όπως τους τους
αποκαλούν, ενώ ελάχιστοι ρίχνουν µια

µατιά και στην άλλη πλευρά. Ένας απ'
αυτ’ ούς ορµώµενος από το ΓΕΓΟΝΟΣ
ότι οι πέριξ του Ισραήλ µουσουλµανικοί
λαοί επιθυµούν διακαώς την ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
αυτού του κράτους το οποίο, ήθελαν και
πάντα θα θέλουν να εξαφανίσουν έστω
και αν περιοριστεί σε µια σπιθαµή γής!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για αρθρογράφο της Ντάι-
ηλυ Τέλεγραφ, ο οποίος σ' αντίθεση µ'
άλλους συναδέλφους του τολµά µια δι-
καιολόγηση του συµβάντος θέτοντας µε-
ρικά ερωτήµατα καυτά. Σαν αυτό που
παραθέτουµε:  Εσείς τι θα κάνατε γνωρί-
ζοντας ότι αυτοί που επιχειρούν να ρίξουν

τον φράχτη σας, εάν τους
αφήσετε και τα καταφέ-
ρουν, θα περάσουν µαζί
τους χιλιάδες µουσουλµά-
νοι, κάποιοι απ' αυτούς
και οπλισµένοι  και διατε-
θειµένοι να κατασφάξουν
δικούς σας στα παρακεί-
µενα χωριά;

ΕΞ' ΙΣΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΟ ν'
απαντηθούν είναι και τ'
άλλα ερωτήµατα, µε πιό
πιθανή µια υβριστική επί-
θεση εναντίον αυτού που

τα θέτει. Η πιό συνήθης αντί-
δραση όσων στερούνται ισχυ-
ρών αντι-επιχει- ρηµάτων!

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την δική µου
άποψη µε την; όποια .. σοφία
διαθέτω, θα έλεγα ότι η λύση
για το Ισραήλ θα ήταν να καθη-
λώσει τους επίδοξους εισβο-
λείς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩ’
ΣΕΙ! Κάτι που σίγουρα µπο-
ρούσε να γίνει µε τα µέσα που
σήµερα διαθέτει ακόµη κι η...
ελληνική αστυνοµία.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ τα χηµικά, υπάρ-
χουν αέρια και ακτινοβολίες
που σε ρίχνουν κάτω αναίσθη-
τον για πολλή ώρα, υπάρχουν
σίγουρα χίλιοι δύο τρόποι και
όπλα προστασίας κάθε φράχτη,
ή συνόρων αν θέ’ λετε, που
µπορούν να εµποδίσουν τους
όχλους να εισβάλουν. Γιατί το
Ισραήλ δεν µεταχειρίστηκε κά-
ποιο απ' αυτά αλλά προτίµησε
τα φονικά πυρά είναι το ερώ-
τηµα που θέτω κι εγώ µε την
σειρά µου στον τολµηρό Αυ-
στραλό αρθρογράφο!

20-26 Can-
terbury Rd,
Hurlstone
Park NSW
2193

Η ΑΧΕΠΑ θα βραβεύσει Η ΑΧΕΠΑ θα βραβεύσει 
τον ∆ρα Γιώργο Παξινότον ∆ρα Γιώργο Παξινό

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 του µηνός η ΑΧΕΠΑ, κατά την διάρ-
κεια επισήµου ∆είπνου µε εκλεκτά εδέσµατα στο Ελλη-

νικό Ρεσέπσιον Χωλ ‘ Haldon Street Lakemba, θα
βραβεύσει τον ήδη πολυβραβευµένο διεθνώς καθηγητή

Γιώργο Παξινό. Ο οποίος επέστρεψε πριν λίγες µέρες στο
Σύδνεϋ από την Ελλάδα, όπου είχε και πάλι  προσκληθεί.
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας στο δείπνο θα επακολου-

θήσει κι άλλη µία βράβευση, ατόµου θηλυκού γένους που
µόνο τότε θ¨ανακοινωθεί! Εξασφαλίστε θέσεις!

ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ της Τρίτης για τον Αντιπρόεδρο της
Αυστραλιανής κυβερνήσεως, είδα πρώτη φορά
από κοντά τον Michael McCormack κι' είχα την
ευκαιρία ν' ανταλλάξω δυο - τρείς κουβέντες µαζί
του, ακούγωντάς τον, συν τοις άλλοις να µου λέει
"ΝΑΙ"ΝΑΙ ο παππούς µου ήταν Έλληνας"!

ΕΒΑΛΑ το ΝΑΙ µε κεφαλαία, γιατί ο κ. McCormack
στη διάρκεια τυ γεύµατος είπε ένα άλλο βροντερό
ΝΑΙ απαντώντας στην ερώτηση "αν το κυβερνών
κόµµα, συνασπισµός Λίµπεραλς µε τους Νάσιοναλς -
αρχηγος των οποίων είναι ο ίδιος, έχει ανάγκη από
σύµπνοια και εξάλειψη κάθε διχαστικής κίνησης";

ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΑΙ, αποτελεί και µια καθαρή παραδοχή
της ύπαρξης διχασµού εντός του κυβερνώντος Συνα-
σπισµού! ∆ιχασµός που εάν δεν εκλείψει σίγουρα θα
οδηγήσει στην εκλογική ήττα, που ήδη θεωρείται πι-
θανή (50% - 50%) παρ' όλον ότι ο πρωθυπουργός
Μάλκολµ Τέρνµπουλ ξεπερνά σε προτιµήσεις τον αρ-
χηγό της Αντιπολίτευσης Μπίλ Σόρτεν κατά 10 µονά-
δες (46% -36%).

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ στο γεύµα της Τρίτης που διορ-
γανώθηκε από στο Hyatt Regency του Σύδνεϋ, από
το Αυστραλιανό Εµπορικό Επιµελητήριο µέλη του
οποίου είναι πάρα πολλοί οµογενείς µε σχετικές
επαγγελµατικές ασχολίες, όπως χρηµατοπιστωτικά,
εµπορικά, λογιστικά κλπ. θ΄ αναφέρω την ευχάριστη
στην ακοή ευφράδεια του κ. ΜακΚόρµακ, που µίλησε
γι΄αρκετή χωρίς ρητορικές εξάρσεις σε γλώσσα κατα-
νοητή για όλα τα στρώµατα ακροατών.  Επιπλέον
παρέθεσε αρκετά πειστικά επιχειρήµατα υποστήριξης
του καλού δρόµου που ακολουθεί η κυβέρνηση στον
τοµέα της Οικονοµίας µε την υποστήριξη των επιχει-
ρήσεων και επιχειρηµατιών αφού απ΄αυτούς (και όχι
από το ∆ηµοσιο) πρέπει να δηµιουργούνται οι θέσεις
Εργασίας. Με γεγονός την δηµιουργία καποιων χιλιά-

δωων νέων θέσεων εργασίας ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ στη διάρ-
κεια του τελευταίου 12µήνου!

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την ελληνική καταγωγή του ανδρός
που εκτέλεσε και χρέη πρωθυπουργού της Αυστρα-
λίας προσφάτως κατά τη διάρκεια των ηµερών της
απουσίας του κ. Τέρνµπουλ, ο παππούς του Γεώρ-
γιος Μαργόσης, γεννηµένος το 1896 ήρθε στην Αυ-
στραλία σε κάποια ηλικία και παντρεύτηκε την Ελένη
της οποίας και οι δύο γονείς ήσαν Έλληνες. Αυτό µας
λέει ότι η µητέρα του κ. McCormack (πέθανε πέρυσι)
πρέπει να γνώριζε έστω και λίγα ελληνικά και πιθα-
νώς κι ο ίδιος να έχει κάποια γνώση της γλώσσας
µας. Αν και δεν µου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπι-
στώσω. 

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΜΩΣ στο µέλλον µια εκτενής συνέν-
τευξη µαζί του και τότε θα διαπιστωθεί κι αυτό όπως
και πολλά άλλα που αφορούν την πορεία αυτού του
σπουδαίου ανδρός που αποµακρυνθηκε από την δη-
µοσιογραφία και αναδείχτηκε στην πολιτική. Σ΄αντί-
θεση µ΄εµάς που παραµείναµε δηµοσιογράφοι και
δεν προχωρήσαµε σε κάτι καλλίτερο!

ΩΣΤΟΣΟ ΚΙ ΑΥΤΟΣ διατηρεί µέχρι σήµερα, όπως
τόνισε, την συνήθεια ΝΑ ΟΜΙΛΕΊ, οπόταν κρίνει ότι
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ - και όχι να σιωπήσει!! 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 24 

Στο γεύµα της Τρίτης µε τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

ΝΑΙ είχα παππού Έλληνα!ΝΑΙ είχα παππού Έλληνα!

Ένα ‘ δυό λεπτά είχα µόνο την ευκαιρία
να συνοµιλήσω µε τον αντιπρόεδρο της 

Αυστραλιανής Κυβέρνησης καθότι άλλοι 
εκατό περίµεναν για να κάνουν το ίδιο.


