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Aυστραλία
Ο Fraser Anning προσχωρεί 
στον Bob Katter, στο One 
Nation μένει μόνο ο Peter 
Georgiou 

ΣΕΛ.2

Ο Barnaby Joyce θα  
διεκδικήσει την έδρα  
της Νέας Αγγλίας στις  
επόμενες εκλογές

          ΣΕΛ.2

Το «γρήγορο τρένο»  
θα μπορούσε να ενοποιήσει  
το Σίδνεϊ, το Wollongong  
και το Newcastle 

          ΣΕΛ.2

Βρέθηκε μουμιοποιημένο 
πτώμα σε σπίτι του Σίδνεϊ

          ΣΕΛ.3

Στο νοσοκομείο έκαναν  
λάθος ένεση στο μωρό τους

ΣΕΛ.3

Aξίζει να το επισκεφτείτε!
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70 ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΑΜΟΥ…

Κωλοτούμπα στη λάσπη έκανε την περασμένη Τετάρτη ο 
«Ιερο-ΚΗΡΥΚΑΣ» της «ηθικής» που κόπτεται για τα συμ-
φέροντα του ελληνισμού και της παροικίας… Αφού εξέ-
θεσε χωρίς στοιχεία έναν συμπάροικο ιερέα, στη συνέ-
χεια τα μάζεψε και τώρα περιμένει… την δικαιοσύνη. Με 
ένα κατάπτυστο και παραπλανητικό κείμενο στην πρώτη 
σελίδα και χωρίς κανένα στοιχείο πέρα από τα γνωστά 
«μου είπαν-σου είπα», χωρίς κανένα έγγραφο ή επώνυ-

μη μαρτυρία, υπαινίσσεται ότι η αστυνομία ερευνά ανώ-
νυμη καταγγελία εναντίον ιερέα ενώ συμβαίνει ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Η αστυνομία ερευνά για να εντοπίσει ποιος 
είναι ο ανώνυμος συκοφάντης και ποια είναι τα πιθανά 
κίνητρά του. Είναι σαφής η στάση του Συμβουλίου της 
Ενορίας και οι ενέργειες που έχει κάνει. Την προηγού-
μενη εβδομάδα μάλιστα είχαμε δημοσιεύσει το έγγραφο 
που αποδεικνύει όσα ισχυριζόμαστε. 

ΣΤΗΝ 
ΑΚΡΗ… 
ΛΕΡΩΝΕΙ

Μια όμορφη τελετή έγινε την Πέμπτη 
31η Μαίου 2018, στην Αίθουσα του 
Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων 
του Newcastle, κατά την διάρκεια του 
Ημερησίου Προγράμματος για τους 
Ηλικιωμένους. Τιμήθηκαν από τον π. 
Νικόλαο εκ μέρους της Ενορίας και 
Κοινότητος και του Day Care Program, 
ο Χαράλαμπος και η Σωτηρία Μιχαηλί-
δη, που την ημέρα αυτή, συμπλήρω-
σαν εβδομήντα χρόνια γάμου. Επί 36 
χρόνια, οι άνθρωποι της παροικίας 
μας και οι ζωές τους είναι το βασικό 
μέλημα του «Κόσμου». Συνεχίζουμε 
το έργο μας για ένα και μοναδικό λόγο: 
Να τους τιμούμε και να υπηρετούμε τις 
ανάγκες τους.               ΣΕΛ. 19


