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Aλά... Τσίπρας ο  Μπίλ Σόρτεν
ή ψεύτης, ή αυτο-εξαπατηθείς   

ΑΚΟΜΑ κι'αυτό το εβδοµαδι-
αίο δεκαδόλλαρο της φορολο-
γικής απαλλαγής των σχετικά
χαµηλόµισθων, που θα πρέπει
να περιµένουν ένα χρόνο για
να πάρουν το συνολικό 500άρι
που όπως ανέφερα προχτές -
αντι’ στοιχεί µε δυό καφεδά-
κια την εβδοµάδα! Για περισ-
σότερες λεπτοµέρειες και
εκλαϊκευµένες περιγραφές
των εξαγγελθέντων οικονοµι-
κών µέτρων σάς συνιστώ την
σελίδα 10 του επαϊοντος συνα-
δέλφου Χρήσου Μπελέρχα...

...ΚΑΙ ΠΑΜΕ στο γεγονός ότι
µε τούτα και µε τ' άλλα, άρ-
χισε να παίρνει τα πάνω του ο
καλός µας ο πρωθυπουργός
Μάλκολµ Τέρνµπολ που είχε
βουτήξει - ο ίδιος και κυρίως
το κόµµα του -στα βαθειά
νερά, ή µάλλον στα λασπό-
νερα, τής λαϊκής αποστροφής.

ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ λένε αρχίζει
ν' ανακάµπτει και τα µέγιστα
βοηθά το γεγονός ότι το αντί-
παλον δέος, δηλαδή το Εργα-
τικό µε τον... γοητευτικότατο
αρχηγό του τα έχει κάνει πιό
µούσκεµα από ποτέ. Μ' αποτέ-

λεσµα χτές στο πρωτοσέλιδο
της Τέλγκραφ να παρουσιάζε-
ται λουσµένος από σπασµένα
αυγά - χωρίς να προσδιορίζε-
ται αν είναι free range, ή από
τα φτηνά της οκάς!

Η ΠΛΑΚΑ είναι  πως δεν
καταδέχεται να ζητήσει

συγγνώµην και συνεχίζει
καυχόµενος,  παρ' όλον
ότι αποδείχτηκε ψεύτης -
ή αυτοεξαπατηθείς; - δη-
λώνοντας και ξαναδηλώ-
νοντας ότι ΟΥ∆ΕΙΣ
Εργατικός Βουλευτής
έχει διπλή υπηκοότητα.
Ώσπου προχτές αποδεί-

χτηκε το αντίθετο µε ∆ΙΚΑ-
ΣΤΙΚΗ απόφαση και ΠΑΡΑΙ-
ΤΗΘΗΚΑΝ άλλος ένας Εργα-
τικός  βουλευτής και 3 βου-
λευτίνες του Εργατικού, λόγω
αποδεδειγµένης διπλής υπη-
κοότητας και των τεσσάρων!
ΦΥΣΙΚΑ, απ' αυτά τα καµώµα-
τα θα πήγε το µυαλό σας και
στον Τσίπρα που κι αυτός συγ-
γνώµην δεν ζητά άν και Ψεύ-

της και κατ' οµολογίαν του
ΑΥΤΟΕΞΑΠΑΤΩΜΕΝΟΣ.. .
προσόντα που ουδόλως ταιριά-
ζουν σε ηγέτες! Γιατί τι καλό
µπορείς να περιµένεις όταν σε
κυβερνούν ψευδόµενοι και
αυτοεξαπατώµενοι;

ΜΙΑ ΚΙ ΟΜΩΣ που  πεταχτή-
καµε και πάλι στην Ελλάδα
βλέπουµε ως θέµα να κυριαρ-
χεί εκεί η επίσκεψη του Πρίγ-
κηπα Καρόλου που έφτασε
στην Αθήνα µε την Καµήλα
του και τον υποδέχτηκαν ο
Τσίπρας µε την... Περιστέρα
του, θα προβούµε στην σκέψη
ότι κι αυτός θα µπορούσε να
στερηθεί του δικαιώµατος ∆ια-

δόχου του Αγγλικού Θρόνου,
καθότι ο µπαµπάκας του υπήρ-
ξε - έστω κι άθελά του ¨Ελλην 
υπήκοος (πρίγκηπας Φίλιππος
της Ελλάδος, γεννηµένος στην
Κέρκυρα) πριν κερδίσει τον
τίτλο "∆ουξ του Εδιµβούργου", 

ΤΟ ΓΙΑΤΙ πήγε στην Ελλάδα
και για το τί είδε κι άκουσε
εκεί, χρειάζεται πολυσέλιδο
ρεπορτάζ. Ωστόσο αναφέρουµε
τα εκτός αρµόζουσας συµπερι-
φοράς συµβάντα: Αφ΄ ενός του
γυµνόλαιµου Τσίπρα που συ-
νάντησε τον διάδοχο του θρό-
νου χωρίς γραβάτα - ή εστω 
ένα φουλάρι στο λαιµό -  όσο

και τ΄ αγκαλιάσµατα, σαν φι-
λαράκι της πιάτσας, από τον
Πρόεδρο Πι Πι - Παύλο  Παυ-
λόπουλο δηλαδή!  Ο οποίος
του έκανε λόγο και για την Ε
πιστροφή των Μαρµάρων του
Παρθενώνα... Πιθανώς µετά
από σχετικό µήνυµα που θα
τού έστειλε, εκ  Σύδνεϋ ο Μα-
νώλης Κόµηνος! Γιατί µόνος
του πού να το σκεφτεί... 

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

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  του φετεινού Μπάτζετ - Προϋπολογισµού, (ή όπως αλλιώς µπορεί
να ονοµαστεί ο κυβερνητικός προγραµµατισµός των οικονοµικών µέτρων παροχών
και περικοπών) ήσαν όπως περίπου περιγράφτηκαν προχθές στα σχόλια τούτης τής

σελίδας, βασισµένα στα όσα είχαν διαρρεύσει πριν τις επίσηµες γνωστοποιήσεις. Οι
οποίες χαρακτηρίστηκαν ευοίωνες, αλλά και "µπερδευτικές", αφού τα όσα προβλε-
πουν, µπορείς να τα ιδείς να γίνονται, αλλά µπορεί και να µείνουν... στ΄όνειρό σου.Ο Μπιλ Σόρτεν µε τα αυγά του Ο Μπιλ Σόρτεν µε τα αυγά του 

Τροφοδοτούµε µαγαζιά κι εστιατόρια
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Φρεσκότατα κάθε µέρα.Φρεσκότατα κάθε µέρα.
Καλές τιµές και ∆ΩΡΕΑΝ ντελίβερυ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ 

22 MimMimοοsa Street Bexleysa Street Bexley
∆ΊΠΛΑ ΣΤΗ ΓΩΝΊΑ ΤΗΣ FOREST RD.

ΤΗΛ. 0408 477 855ΤΗΛ. 0408 477 855

στη διάθεσή σας για το καλύτερο Cattering 
σε κάθε είδους εκδηλώσεις για λίγα, πολλά ή και πάρα πολλά
άτοµα. Με τις καλύτερες τιµές και τις πιό εκλεκτές ποιότητες
ΜΕ ΠΕΙΡΑ  ∆ΕΚΑΕΤΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ 

ΧΟΡΩΝ, ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ,  
ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ.ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ.

Αναλαµβάνουµε διοργανώσεις Κοκτεϊλ Πάρτυ, BBQ κλπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 0419 493 4010419 493 401

H Mediterranean Cattering του Κώστα Τρεµ�έλα MEDITERRANEAN FOOD HOLDEN P/L
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚΣτο Στο 2 Mimosa St. Bexley  2 Mimosa St. Bexley  

ή ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ και ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ ή ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ και ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Ας 
έβαζες 

τουλάχιστον 
ένα φουλάρι 
βρε Άλεξ 

Ο Κάρολος  έφτασε  µε  την  Καµίλα που συνάντησε  την  Περιστέρα!Ο Κάρολος  έφτασε  µε  την  Καµίλα που συνάντησε  την  Περιστέρα!

Απεβίωσε ο πρώην δήμαρχος Αδελαΐδας 
και βουλευτής Steve Condous

Α πεβίωσε ο πρώην δήμαρχος Αδελαΐ-
δας και βουλευτής Steve Condous (Στιβ 
Κόνδος) την περασμένη Παρασκευή το 
πρωί στα 82 του χρόνια. Οι σημαίες στο 

Δημαρχείο της Αδελαΐδας θα κυμάτιζαν μεσίστιες 
κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύρια-
κου ως ένδειξη σεβασμού προς τον εκλιπόντα πο-
λιτικό. Ο Condous, υπηρέτησε ως δήμαρχος από 
το 1987 έως το 1993 ενώ υπηρέτησε και 25 χρό-
νια στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αδελαΐδας.Μετά 
τη θητεία του ως δήμαρχος, ο Condous διετέλεσε 

βουλευτής των δυτικών προαστίων του Colton από 
το 1993-2002. Ο δήμαρχος Martin Haese δήλω-
σε ότι ο Condous είχε ένα μακρύ και διακεκριμένο 
ιστορικό υπηρεσίας στην κοινότητα.
«Κατά τη διάρκεια της 25ετούς του θητείας ως Σύμ-
βουλος και Δήμαρχος, ο Condous διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πόλης της 
Αδελαΐδας ως επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό και 
τουριστικό κέντρο», δήλωσε ο κ. Haese. Ο Steve 
Condous υπηρέτησε για τρεις θητείες ως δήμαρ-
χος της Αδελαΐδας. «Επαιξε επίσης καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της οικιστικής ανάπτυξης 
στις οδούς West End και Halifax για την αύξηση 
του πληθυσμού της πόλης και την υποστήριξη του 
οικολογικού σχεδιασμού των δρόμων της Αδελα-
ΐδας». «Εκ μέρους της πόλης της Αδελαΐδας, εκ-
φράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο 
του κ. Condous και την οικογένειά του». Ο πρώ-
ην πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Dean 
Brown, δήλωσε ότι ο Condous βοήθησε επιμελώς 
πολλές κοινοτικές οργανώσεις. Ο πρωθυπουργός 
Στίβεν Μάρσαλ δήλωσε «βαθύτατα λυπημένος» με 
την είδηση του θανάτου του Condous. «Υπηρέτησε 
τη Νότια Αυστραλία και την Αδελαΐδα με υπερηφά-
νεια και πάθος για πολλές δεκαετίες», δήλωσε ο κ. 
Marshall. Ο Condous αφήνει πίσω του την σύζυγό 
του Angela και την κόρη τους, Stacey.

N E W C A S T L E

Προβολή ντοκιμαντέρ
Το ντοκιμαντέρ «Λουλούδια Τού Πελάγους», 
τού γνωστού στην παροικία δημοσιογράφου 
Γιώργου Μεσσάρη, θα προβληθεί στην πόλη μας 
με πρωτοβουλία της Μακεδονικής Αδελφότητας 
Νιούκαστλ «Ο Παύλος Μελάς».
Η προβολή θα γίνει στο Gallipoli Legion Club, 3 
Beaumont Street, Hamilton, στις 30 Ιουνίου, 6 μμ 
και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Πρόκειται για ένα προσεγμένο ντοκιμαντέρ το 
οποίο παρουσιάζει τις ομορφιές αλλά και την 
ιστορία και τον πολιτισμό της Κεφαλλονιάς και της 
Ιθάκης που θα μαγέψουν ένα μελλοντικό επισκέπτη. Να σημειωθεί ότι η ιστορία αρχίζει στην Αυστραλία 
όπου έχουν γίνει αρκετά γυρίσματα.
Το ντοκιμαντέρ «Λουλούδια Τού Πελάγους» έχει πάρει μέρος σε αρκετά φεστιβάλ το τελευταίο των 
οποίων ήταν το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Μόσχας τον περασμένο Οκτώβριο.
Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Γιώργος Μεσσάρης.
Μετά την προβολή, στις 30 Ιουνίου, θα προσφερθούν εδέσματα.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Περισσότερες λεπτομέρειες από τον πρόεδρο του Παύλου Μελά, κ. Απόστολο Κασσά στο κινητό  
0403 388 582 ή τον κ. Αδάμ Λεπίδη στο 0458 108 037. 

Προβολή νησιών του 
Αιγαίου στην Αυστραλία

Η διάσταση της life style πλευράς της Πάρου, 
της Σερίφου, της Μήλου και της Αστυπάλαιας 
πρόκειται να αναδειχθεί στις αγορές της Αυ-
στραλίας, στο πλαίσιο δημοσιογραφικού τα-
ξιδιού που είναι ήδη σε εξέλιξη, έπειτα από 
πρόσκληση δύο έγκριτων δημοσιογράφων που 
εξειδικεύονται στον τομέα αυτό.
Πρόκειται για την κυρία Ελευθεριάδου, η οποία 
δραστηριοποιείται εδώ και 7 χρόνια στην 
Αυστρία και συνεργάζεται με  το site www.
theviennesegirl.com καθώς και με σημαντικά 
Μέσα Ενημέρωσης , όπως το BBC NEWS και 
το Condé Nast Traveler και με εταιρείες, όπως  
Tiffany & Co, Swarovski, Dolce & Gabbana, 
CHANEL, FENDI, L’Oréal Vichy, Samsung, 
Nespresso, ξενοδοχεία Sacher, Austrian 
Airlines, Air France και άλλα.  Το site έχει 
63.6k followers στο instagram και 3.442 στο 
facebook. Η κυρία Ελευθεριάδου συνεργάζεται 
στενά και με το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας. 
Η κυρία Πωλίνα Παρασκευοπούλου αρθρο-
γραφεί στο greekcitytimes.com, ένα leading 
lifestyle site στην Αυστραλία για την Ελλά-
δα, το οποίο έχει μεγάλο κοινό από  Έλληνες 
και φιλέλληνες απ’ όλο τον κόσμο (173k fb 
followers). Εκεί γράφει για μόδα και προτεί-
νει προορισμούς στην Ελλάδα καθώς και στο 
www.lavienblog.com (6k Followers).
Την οργάνωση ανέλαβαν οι Δήμοι των νη-
σιών σε συνεργασία με την MTC GROUP. Στην 
ανακοίνωση της εταιρίας συμβούλων αναφέ-
ρεται ότι η επιλογή των προορισμών έγινε με 
τη λογική ότι κάθε ένας από αυτούς έχει κάτι, 
όχι μόνο ξεχωριστό, αλλά και διαφορετικό να 
δείξει στο επιλεκτικό κοινό στο οποίο απευθύ-
νονται τα συγκεκριμένα Μέσα Ενημέρωσης. Σε 
αυτή τη βάση, οργανώθηκε και το πρόγραμμα 
της επίσκεψης με κριτήρια την αρχιτεκτονική 
,τα χωριά, τη γραφικότητα, τις παραλίες και τη 
γαστρονομία κάθε περιοχής.


