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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ελληνικό  Σουβλάκι – Restaurant

Πλήρης Εξοπλισμός 2 ετών καινούριος
Μεγάλη κουζίνα κατάλληλη για catering

Σάλα 40 ατόμων – 
Εξωτερικός Χώρος 40-50 ατόμων

Σε πολύ καλό σημείο στο κέντρο του Cairns
Πωλείται ή ενοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή 

λόγω μετοίκισης.
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0431 125 376

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Έλληνας αυστραλογεννημένος, που έχει ζήσει 

και στην Ελλάδα, με επιστημονική προϋπηρεσία 

και καλού χαρακτήρος, ζητεί γνωριμία με Ελληνίδα 

έως 55 ετών (ο ίδιος έχει περάσει τα 60) για σοβα-

ρή σχέση. Ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι επίσης 

καλού χαρακτήρα και καλής διάθεσης, χωρίς σο-

βαρά οικογενενειακά βάρη. Τηλεφωνείστε στον κ. 

Τζωρτζ στον αριθμό 0416 381 294, 

για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ζητείται ελληνόφωνος φροντιστής/τρια 
για κατ’ οίκον παροχή φροντίδας οικογένειας 

στην περιοχή Botany.
Στις υποχρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται 

το καθάρισμα και το μαγείρεμα.
Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης.

Υψηλό ωρομίσθιο, άριστες απολαβές
Τηλεφωνήστε: 02 9158 3880

Ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infosydeast@homecareassistance.com

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

Mytilenian 
Brotherhood 
members’ 
discount 

at the door

Κ αθώς η οικογένειά 
της προετοιμάζεται 
να συνοδεύσει την 
Aiia σπίτι της, την 

Τρίτη το απόγευμα επρό-
κειτο να πραγματοποιηθεί 
μια δημόσια αγρυπνία για 
την Aiia Maasarwe κοντά 
στο σημείο όπου βρέθηκε 
το σώμα της στην προα-
στιακή Μελβούρνη – στη 
γωνία των δρόμων Plenty 
Road και Main Drive, κο-

ντά στο εμπορικό κέντρο 
Polaris.
Τη Δευτέρα ο φερόμε-
νος ως δολοφόνος της κ. 
Maasarwe, ο επίδοξος ρά-
περ Codey Herrmann, 20 
ετών, εμφανίστηκε για δεύ-
τερη φορά στο δικαστήριο 
της Μελβούρνης.
Ο πατέρας της Aiaa 
Maasarwe την περασμέ-
νη εβδομάδα ταξίδεψε στη 
Μελβούρνη, συναντήθηκε 

με την αστυνομία και πα-
ρακολούθησε μια αγρυ-
πνία για την κόρη του.
Η κ. Ruba Maasarwe, η 
οποία μιλούσε με βιντεο-
κλήση με την αδερφή της 
όταν εκείνη δέχτηκε επίθε-
ση, είναι επίσης στη Μελ-
βούρνη, αλλά τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειάς της 
παραμένουν στο Ισραήλ.
Προετοιμασίες γίνονται για 
να επαναπατριστεί η σορός της Aiia Maasarwe στο 

Baka al Gharbiyye, αφού 
ολοκληρώθηκαν τη Δευτέ-

ρα οι διαδικασίες στην ια-
τροδικαστική υπηρεσία της 
Βικτώριας.

Αγρυπνία για την Aiia Maasarwe

Επιστολές στην κυβέρνηση για αλλαγή 
της ημ/νίας της Ημέρας της Αυστραλίας
Ένα νεαρό κορίτσι παρακαλεί τους αρχηγούς 
του έθνους να μετακινήσουν την Ημέρα της Αυ-
στραλίας, επειδή η 26η Ιανουαρίου «είναι μια 
μέρα που κάνει τους Αβορίγινες να αισθάνονται 
λυπημένοι και δεν νομίζω ότι είναι σωστό».
Στη χειρόγραφη επιστολή, το κορίτσι λέει ότι 
στις 26 Ιανουαρίου γιορτάζεται η ημερομηνία 
που η Βρετανία «έκλεψε» την Αυστραλία από 
τους αυτόχθονες και  άρχισαν «ένα σωρό» σκο-
τωμοί.
Η επιστολή της μίας σελίδας είναι από τις πολ-
λές που στάλθηκαν στην ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση και που έλαβε το ABC News, εν μέσω αυ-
ξανόμενης συζήτησης για την εθνική ημέρα.
Πολλοί Αβορίγινες και ιθαγενείς του Στενού του 
Torres αντιτίθενται στην τρέχουσα ημερομηνία, 
η οποία σηματοδοτεί την άφιξη του πρώτου στό-
λου στο Sydney Cove το 1788.
«Είναι σαν να γιορτάζουμε επειδή σκοτώσαμε 
πολλούς Αβορίγινες» γράφει η επιστολή.
Σύμφωνα με τους νόμους περί ελεύθερης πλη-
ροφόρησης (FOI), το ABC έλαβε ένα πακέτο 
επιστολών και emails που στάλθηκαν στον γε-
ρουσιαστή Nigel Scullion για την Ημέρα της 
Αυστραλίας, γραμμένες μεταξύ 2014 και Ια-
νουαρίου 2018. Οι περισσότερες υποστηρίζουν 
την αλλαγή της ημερομηνίας, προτείνοντας νέες 

ημερομηνίες όπως: 1η Ιανουαρίου, για να τιμη-
θεί η ημερομηνία που οι ομόσπονδες πολιτείες 
δημιούργησαν την Αυστραλία το 1901. 27 Μαΐ-
ου, για να σηματοδοτηθεί το επιτυχημένο δημο-
ψήφισμα του 1967 για τους αυτόχθονες. 9 Μαΐ-
ου, η ημερομηνία που συνεδρίασε πρώτη φορά 
το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το 1901.
Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι που αντι-
δρούν σε όλο αυτό και θέλουν να διατηρηθεί η 
26η Ιανουαρίου. Κάποιος έγραψε: «Είμαι υπε-
ρήφανος Αυστραλός τέταρτης γενιάς και αντι-
τάσσομαι στους ριζοσπάστες που προσπαθούν 
να καταστρέψουν αυτό για το οποίο τόσο πολλοί 
από μας έχουν αγωνιστεί και πεθάνει».
Σε μια άλλη επιστολή που υποστηρίζει το status 
quo ο συντάκτης γράφει ότι η 26η Ιανουαρίου 
1788 ήταν «η αρχή μιας αιώνιας ένωσης όλων 
των Αυστραλών».
Ο Συνασπισμός ενίσχυσε πρόσφατα την υπο-
στήριξή του για την 26η Ιανουαρίου, αναγκάζο-
ντας τα τοπικά συμβούλια να διεξάγουν τελετές 
υπηκοότητας αυτή τη μέρα.
Οι βουλευτές των Πρασίνων και οι τοπικοί σύμ-
βουλοι έχουν προ πολλού ξεκινήσει εκστρατεία 
για αλλαγή, ενώ ο αρχηγός των Εργατικών Bill 
Shorten έχει αποκλείσει την αλλαγή της ημερο-
μηνίας, αν εκλεγεί.


