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ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ

Μελμπουρν Καπ 
και… ξεβράκωμα 
Γράφει ο Γιώργος ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ                                          

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ

Στο δρόμο της επιστροφής 
στα… σπήλαια!
Γράφει ο Γιώργος ΜΕΣΣΑΡΗΣ

OI ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ

Aισιόδοξοι οι Δημοκρατικοί, 
ανησυχούν οι Ρεπουμπλικάνοι
Γράφει ο Γιώργος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ                                           

ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 11

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ
Ο Οίκος Α.Α. Λιβάνη θα εκδώσει
μυθιστορήματα τού Μπάμπη Ράκη  

                ΣΕΛΙΔΑ 23

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος στο εσωτερικό της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας μετά την απόφαση του Φαναρίου να δώσει το δικαίωμα στην ουκρανική 
Εκκλησία να ανεξαρτητοποιηθεί από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Ο πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος έδωσε, σήμερα, τη δική του απάντηση στις διαμαρτυρίας 
από πλευράς της ρωσικής Εκκλησίας σημειώνοντας «τη στιγμή που οι εκ βορρά 
αδελφοί μας ομιλούν για σχίσμα, εμείς ομιλούμε για αγάπη».   ΣΕΛ. 8
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ANZAC: Τουρκοαυστραλή δασκάλα ζητά 
2 λεπτών σιγή για την Καλλίπολη      ΣΕΛ 2
Προειδοποίηση να μη «νομιμοποιεί» 
το κοινοβούλιο ρατσιστικές ιδέες                      ΣΕΛ 2

ΕΛΛΑΔΑ: Πώς αποκαλύφθηκαν 
οι Κούροι της Αταλάντης                                ΣΕΛ 17

ΣΠΟΡ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ 0-0: 
Καλύτεροι οι πράσινοι στη λευκή ισοπαλία      ΣΕΛ 33

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Μήπως ο Αλέξανδρος 
βρίσκεται στη Βενετία; 
Μία ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική ομιλία του  ερευνητή 
Andrew Chugg στον «Κωστή Παλαμά» της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. ΣΕΛ. 26

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Εορτασμός της 
Εθνικής Επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου
στον Ι. Ν. Αγίων 
Αποστόλων (Νιούκαστλ)
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Μαίνεται ο «ιερός» πόλεμος 
Φαναρίου - Μόσχας
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Είναι δυνατόν δυο άνθρωποι 
από διαφορετικούς κόσμους να αγαπηθούν για πάντα; 

Να ξεπεράσουν τα αξεπέραστα, 
αυτά που οι κοινωνίες καταδικάζουν;

Η Φιλιώ έρχεται στην Ελλάδα χωρίς όνειρα, χωρίς αύριο,
με μόνη προίκα το παρελθόν της στη Μικρά Ασία. 

Η καταστροφή την αφήνει πάμφτωχη, 
γυμνή από συναισθήματα, 

και τη στέλνει σε έναν προσφυγικό καταυλισμό. 
Όμως εκεί καραδοκεί η μοίρα, αυτή που ορίζει τις ζωές.

Και η μοίρα θα τη φέρει 
κοντά στον άνθρωπο που θα την αλλάξει…

Ένα βιβλίο ύμνος στην αγάπη, γεμάτο ανατροπές, 
με πρωταγωνίστρια τη μοίρα, 

να παίζει και να υφαίνει τα παιχνίδια της.

Ο Μπάμπης Ράκης γεννήθηκε 

στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Μετανάστευσε στην Κύπρο, 

όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος 

σε εφημερίδες και στο ραδιόφωνο. 

Τα γεγονότα του 1974 όμως 

τον ανάγκασαν να μεταναστεύσει 

στην Αυστραλία. 

Εκεί εργάστηκε σε ελληνικές εφημερίδες

του Σίδνεϊ, καθώς και στο τμήμα ειδήσεων

του ελληνικού τμήματος του κρατικού

πολυεθνικού σταθμού SBS. 

Έχει εκδώσει συλλογή διηγημάτων.

Σήμερα ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

Επικοινωνία με τον συγγραφέα:

bambisrakis@cytanet.com.cy
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Άνοιγε ένα νέο και σημαντικό
κεφάλαιο στη ζωή του νεαρού
χρυσού κληρονόμου, 
που μοιραία διαμόρφωνε μέσα του
έναν διαφορετικό κόσμο. 
Είχε να αντιμετωπίσει ανθρώπους
που ποτέ δεν είχε γνωρίσει. 
Ήταν ο κόσμος του χρήματος, 
που σου δίνει ταυτόχρονα 
και τεράστια εξουσία. 
Φτάνει να μη σε παρασύρει 
σε απάνθρωπα μονοπάτια.
Θυμήθηκε προς στιγμή τα λόγια 
της μητέρας του όταν τη ρώτησε
επιστρέφοντας 
από τον συμβολαιογράφο: 
«Τι είναι για μένα η Φιλιώ;». 
Κι εκείνη του απάντησε: 
«Είναι ο φύλακας άγγελός σου, 
που θα σε προστατεύει 
σε δύσκολες ώρες».
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