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Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την Ο
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, N S W  21 9 3

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ
&

Η ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

διοργανώνουν

EΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου  2018 

@ 7.30 μμ , στο χωλ της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας
225 Canterbury Road, Canterbury

Τα αδελφά αιγαιοπελαγίτικα σωματεία 
Μυτιληναϊκή Αδελφότητα και Σαμιακή Αδελφότητα 

θα συνεορτάσουν την απελευθέρωση των νησιών τους
από την Τουρκική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους 

στον κορμό της μητέρας Ελλάδας. 

Είσοδος μετά φαγητού, ποτού, ορεκτικού και γλυκού
$70 για μεγάλους και $20 για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα “Ίωνες” 
Το χορευτικό συγκρότημα Sydney Greek Dancing School 

θα παρουσιάσει χορούς από τη Σάμο και τη Λέσβο
Σας περιμένουμε κοντά μας στην πρώτη Εθνική Ενωτική εκδήλωση 

από αιγαιοπελαγίτικα σωματεία. Όλοι ευπρόσδεκτοι

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

SAMIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW “O LYKOYRGOS” | PO Box 684 Five Dock 2046

MYTILENIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW | 225 Canterbury Road, Canterbury, 2193

Παναγιώτης Ψωµάς 0402207546
∆ηµήτρης Μπαρµακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110

Κώστας Πάσσας 0421934059     95761842
∆ηµ. Μανωλιάδης 0420876626     96369460
Τίνα ∆αλακάκης 0459410097     95410097

Παρέµβαση Frydenberg στον 
εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας

Ο Πρωθυπουργός θα βοηθήσει 
την Αδελαΐδα να πραγµατοποιήσει 
µεγαλεπήβολα σχέδια αστικής ανάπλασης

ΟΟµοσπονδιακός Θησαυροφύ-
λακας Josh Frydenberg πα-
ρενέβη µε δήλωση του στην 
εµπορική διαµάχη µεταξύ των 

ΗΠΑ και της Κίνας, λέγοντας ότι είναι 
προς το συµφέρον της Αυστραλίας να 
«επικρατήσει ψυχραιµία». Οι παρα-
τηρήσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια 
συνάντησης των υπουργών οικονοµι-
κών της G20 και των διοικητών των 
κεντρικών τραπεζών στην Ινδονησία. 
«Η Κίνα είναι ο νούµερο ένα εµπορικός 
µας εταίρος και οι ΗΠΑ είναι ο νού-
µερο ένα επενδυτής µας. Η Οµάδα του 
G20 θα πρέπει να εργαστεί για να ενι-
σχύσει τις διαδικασίες του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Εµπορίου, ώστε όλα 
τα µέρη να έχουν εµπιστοσύνη σε ένα 

σύστηµα εµπορικών συναλλαγών που 
βασίζεται σε κανόνες και στον ΠΟΕ ως 
φόρουµ για την επίλυση των εµπορι-
κών διαφορών. Πρέπει να ενισχύσου-
µε τον ΠΟΕ για να διασφαλίσουµε ότι 
οι εµπορικές εντάσεις δεν θα κλιµακώ-
νονται», δήλωσε ο κ. Frydenberg. Στο 
δείπνο εργασίας που έγιναν τα σχόλια 
του Frydenberg ήταν παρών ο υφυ-
πουργός Οικονοµικών της Κίνας Zou 
Jiyai, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Κί-
νας, Yi Gang, ο πρόεδρος της Federal 
Reserve, Jay Powell και ο υπουργός Οι-
κονοµικών των ΗΠΑ, Steve Mnuchin. 
Ο κ. Frydenberg ανέφερε ότι είχε ξε-
χωριστή συνάντηση µε τον κ. Mnuchin, 
τον οποίο κάλεσε να επισκεφθεί την 
Αυστραλία.

Ο Υπουργός Οικονοµικών ζήτησε από Αµερικανούς και 
Κινέζους να κυριαρχήσει η ψυχραιµία ώστε να αποφευχθεί 
η κλιµάκωση της παγκόσµιας εµπορικής κρίσης.

Ένα πακέτο χρηµατοδό-
τησης από την οµοσπον-
διακή κυβέρνηση για την 
ανάπλαση του χώρου που 
κάποτε βρισκόταν το Βασι-
λικό Νοσοκοµείο της Αδε-
λαΐδας (Royal Adelaide 
Hospital) είναι πιθανό να 
εγκριθεί µέχρι το τέλος 
του έτους. Παρόλο που η 
πολιτειακή κυβέρνηση θα 
χρηµατοδοτήσει το µεγα-
λύτερο µέρος του έργου, 
το οποίο θα πιθανότα-
τα θα περιλαµβάνει µια 
Πολιτειακή Πινακοθή-
κη που θα συγκεντρώνει 
έργα τέχνης των Αβοιρι-
γίνων, χρειάζεται και την 
οµοσπονδιακή βοήθεια. 
«Ο πρωθυπουργός και η 
οµάδα του ελπίζουν ότι θα 
µπορέσουµε να ολοκλη-
ρώσουµε τις διαπραγµα-
τεύσεις µέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους. Αυτό θα 
ήταν σπουδαίο», δήλω-
σε ο πολιτειακός πρωθυ-
πουργός Στίβεν Μάρσαλ, 
στους δηµοσιογράφους 
την Κυριακή και πρόσθε-
σε «θα σιγουρευτούµε ότι 
θα µπορούµε να επιταχύ-
νουµε τα σχέδιά µας, να 
προωθήσουµε κάποιες 
από τις πρωτοβουλίες µας 
για την ανάπλαση του χώ-
ρου και να υλοποιήσουµε 

τα έργα νωρίτερα».
Ο Πρωθυπουργός δήλω-
σε ότι η Πολιτειακή και η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
συνεργάστηκαν εποικοδο-
µητικά. «Όταν µια Πολι-
τεία έχει µεγάλα σχέδια, 
φυσικά και θέλουµε να δι-
αδραµατίζουµε ρόλο». Ο κ. 
Marshall δήλωσε ότι η κυ-
βέρνησή του είχε ανέκα-
θεν υποστηρίξει µια µικτή 
χρήση για το χώρο του νο-
σοκοµείου και έχουν ήδη 
προχωρήσει οι εργασίες 
κατεδάφισης σε ορισµένα 
από τα παλαιά κτίρια. Τον 
περασµένο µήνα ο Πολι-
τειακός πρωθυπουργός 
είπε ότι περίπου 1,000 
άνθρωποι αναµένεται ότι 
θα εργάζονται στο νέο επι-
χειρηµατικό κόµβο µέχρι 
το επόµενο έτος και σαφή 
σηµάδια προόδου του έρ-
γου θα είναι ορατά από τα 
φετινά Χριστούγεννα. Ένα 
ερευνητικό κέντρο επικε-

ντρωµένο στην τεχνητή 
νοηµοσύνη, το Αυστραλι-
ανό Ινστιτούτο Μηχανι-
κής Μάθησης του Πανε-
πιστηµίου της Αδελαΐδας 
(Australian Institute for 
Machine Learning), θα 
είναι ο πρώτος µισθωτής 
των νέων εγκαταστάσε-
ων. Ερευνητές από την 
εταιρεία άµυνας και αερο-
διαστηµικής τεχνολογίας 
και καινοτοµίας Lockheed 
Martin θα µετακινηθούν 
στο ινστιτούτο από τη 
Μελβούρνη το επόµενο 
έτος. Στον πρόσφατο προ-
ϋπολογισµό της, η κρατι-
κή κυβέρνηση διέθεσε 60 
εκατοµµύρια δολάρια για 
την ανακαίνιση της πινα-
κοθήκης που βρίσκεται 
κοντά στην περιοχή. Έχει 
επίσης σχέδια για µια δι-
εθνή τουριστική σχολή 
που θα αντικαταστήσει την 
υπάρχουσα εγκατάσταση 
στο Regency Park.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ




