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Προσ νημα στον ιο ημ τριο 
αι ατά εση στεφάνο

Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την Κ ρια   τ βρ ο  1
το λεωφορείο θα αναχωρήσει απέναντι 

από το Μυτιληναϊκό Σπίτι στις 6.00 το πρωΐ  

Τιμή εισιτηρίου λεωφορείου: $30
Μετά τη λειτουργία θα γίνει κατάθεση στεφάνου 

στο ελληνικό μνημείο πεσόντων για την Εθνική Επέτειο
Κατόπιν θα μεταβούμε στην Ελληνική Λέσχη της Καμπέρας

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε:
Παναγιώτης Ψωμάς 0402207546

Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110
Δήμητρα Ρουμελιώτη 0458888104

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

Πράσινοι: Φέρτε στην Καμπέρα 
το φεστιβάλ Defqon1
Τ ρεις εβδοµάδες µετά τον θά-

νατο ανθρώπων στο µουσικό 
φεστιβάλ Defqon1 του Σίδνεϊ 
από υπερβολική δόση ναρ-

κωτικών, ο αρχηγός των Πρασίνων 
της Καµπέρα Shane Rattenbury 
πιέζει να µεταφερθεί το φεστιβάλ 
στην Καµπέρα.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ου-
αλίας αρχικά δεσµεύθηκε να κάνει 
«ό,τι είναι δυνατόν» για να κλείσει 
το µουσικό φεστιβάλ, αφού πέθα-
ναν δύο νέοι άνθρωποι 23 και 21 
χρονών, άλλα τρία άτοµα νοσηλεύ-
τηκαν σε κρίσιµη κατάσταση κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης και πε-
ρίπου 700 άτοµα ζήτησαν ιατρική 
βοήθεια.

Ο κ. Rattenbury έχει γράψει 
στον διοργανωτή του φεστιβάλ 
Q-Dance, καλώντας τον στο µέλ-
λον να µεταφέρει το φεστιβάλ στην 
Καµπέρα, όπου θα µπορούσαν να 

γίνονται δοκιµές στα χάπια που 
φέρνουν µαζί τους ή αγοράζουν οι 
συµµετέχοντες. Έτσι, πρόσθεσε, θα 
καταστήσει το φεστιβάλ όσο το δυ-
νατόν ασφαλέστερο.

«Στο Defqon στο Σίδνεϊ, ακριβώς 
επειδή δεν προβλέφθηκε τεστ για 

τα χάπια, είδαµε ότι οι άνθρωποι 
παίρνουν ναρκωτικά χωρίς καµία 
δυνατότητα να τα ελέγχουν» είπε.

Το Defqon.1 διοργανώνεται στην 
Αυστραλία, στις Κάτω Χώρες και 
στη Χιλή και κυρίως παρουσιάζει 
hardstyle χορευτική µουσική.

Μέχρι σήµερα, το φεστιβάλ στο 
Σίδνεϊ έχει συνδεθεί µε θανά-
τους και περιστατικά που σχετίζο-
νται όλα µε ναρκωτικά, αλλά ο κ. 
Rattenbury δήλωσε ότι το γεγονός 
θα µπορούσε να αποτελέσει οικο-
νοµική ώθηση για την Καµπέρα.

Αντιδρώντας ακριβώς αντίστροφα 
και ως απάντηση στα φετινά δυσά-
ρεστα συµβάντα, η πρωθυπουργός 
της Νέας Νότιας Ουαλίας Gladys 
Berejiklian συνέστησε µια οµάδα 
εµπειρογνωµόνων για την παροχή 
συµβουλών σχετικά µε τον τρόπο 
µε τον οποίο θα είναι ασφαλείς οι 
συµµετέχοντες στα µουσικά φεστι-
βάλ και αρνείται απολύτως οποια-
δήποτε πιθανότητα να υπάρξει σε 
αυτά χώρος ελέγχου για τα χάπια 
που έχουν µαζί τους ή αγοράζουν 
οι συµµετέχοντες, θεωρώντας ότι 
αυτό θα σήµαινε, µε κάποιον τρό-
πο, νοµιµοποίηση παράνοµων ου-
σιών.

Μελβούρνη: Σοκ Ελληνίδας 
συνταξιούχου που καλείται να 
πληρώσει τέλη ύψους χιλιάδων 
δολαρίων για το ακίνητο της
Όταν η 84χρονη Μαίρη Ντάικος άνοιξε την αλληλογραφία της έπαθε το 
σοκ της ζωής της καθώς διαπίστωσε ότι τα δηµοτικά τέλη που έπρεπε 
να πληρώσει ξεπερνούσαν τα 10 χιλιάδες δολάρια. Αρχικά, η κα Μαί-
ρη πίστευε ότι πρόκειται για λάθος, αλλά διαπίστωσε ότι δεν ήταν και 
ότι καλούνταν να πληρώσει 12,324 δολάρια. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εξήγησε στην γυναίκα ότι η αύξηση οφειλόταν στην ανατίµηση της γης 
της, της οποία η αξία εκτοξεύτηκε από τα 875.000 δολάρια στα 4.84 
εκατοµµύρια δολάρια λόγω αλλαγής χρήσης. Ο γιος της ισχυρίζεται ότι 
η αξία της ιδιοκτησίας είναι πολύ µικρότερη και κανένας αγοραστής δεν 
πρόκειται να το αγοράσει σε αυτή την τιµή γιατί βρίσκεται κοντά σε ένα 
χώρο υγειονοµικής ταφής και ένα λατοµείο παράγοντες που αποτρέπουν 
την οικιστική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιµένει 
ότι το ακίνητο είναι κατάλληλο για βιοµηχανικούς σκοπούς, γεγονός 
που αυξάνει σηµαντικά την αξία του. Η περίπτωση της κας Ντάικος έγινε 
γνωστή µετά από δηµοσίευµα σε διαδικτυακό µέσο ενηµέρωσης.




