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Aυστραλία
Περισσότερα χρήματα για  
να ελέγξει η Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς τις τράπεζες 

ΣΕΛ.2

Η κυβέρνηση της ΝΝΟ  
καλείται να εξηγήσει  
γιατί δεν είναι έτοιμα  
τα σπίτια για αναπήρους 

          ΣΕΛ.2

Παροικία
Πάνω από $8,000 μάζεψε  
ο Παν-Πυλιακός για  
να στηρίξει το έργο  
της Μάρθα Ράις

ΣΕΛ.30-31

…ήταν η απάντηση της Αρχιεπισκοπής και της Ενορίας του Νιουκάστλ στις ανώνυμες καταγγελίες 
εναντίον του ιερέα. Διαβάστε σήμερα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις ανώνυμες καταγγελίες και 
τι δήλωσε δημόσια ο ιερέας.                                                                                                         ΣΕΛ. 3

Aξίζει να το επισκεφτείτε!
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«ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
  Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

Έφτασε η ώρα να δώσουμε την μέγιστη χαρά στον «εκδότη» 
του Κήρυκα και να παραδεχτούμε αυτό για το οποίο μας έχει 
τόσες και τόσες φορές κατηγορήσει…
Είμαστε η εφημερίδα της Αρχιεπισκοπής! Το παραδεχόμα-
στε δημόσια… Κι ακόμη παραπέρα, είμαστε η εφημερίδα της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, η εφημερίδα της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ, των μεγάλων και μικρών συλλόγων του ελληνισμού 
της ΝΝΟ, των επιστημόνων, των επιχειρηματιών, των καλλι-
τεχνών, των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, των φοι-
τητών, των μαθητών και των ηλικιωμένων. Η εφημερίδα που 
έκανε πριν μερικά χρόνια πρωτοσέλιδο την σύζυγο του τότε 
πρωθυπουργού της Αυστραλίας αλλά και τον Ιωσήφ από το 

Καμπελτάουν, δηλαδή τον απλό, «ανώνυμο» και βασανισμέ-
νο Έλληνα... Είμαστε η εφημερίδα που προβάλει και φιλοξε-
νεί ακριβοδίκαια το έργο του Αρχιεπισκόπου ή του ταπεινού 
ιερέα, αλλά και τον διαφορετικής καταγωγής και θρησκείας 
γείτονά μας στην μεγάλη και ανοιχτή πολυπολιτισμική Αυ-
στραλία. Τον «αριστερό» και τον «δεξιό» συμπάροικο, τον 
επιτυχημένο οικονομικά και τον μεροκαματιάρη με την με-
γάλη καρδιά και τη μεγάλη κοινωνική προσφορά... Είμαστε η 
εφημερίδα που συνεργάζεται με όλα τα παροικιακά μέσα και 
οργανισμούς, χαίρεται με τις επιτυχίες των συναδέλφων και 
στέκεται δίπλα στον ελληνισμό της ΝΝΟ. Αυτός είναι που την 
διαβάζει, αυτός είναι και που την γράφει…

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΧΗ…
Σε ποιον 
ανήκει 
ο «Κόσμος»


