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«Ο Δρόμος μας»
Ένας αιώνας συγκλονιστικής ιστορίας περνά µέσα σε 100 λεπτά 
µπροστά από τα µάτια του θεατή. Σπάνια αρχειακά ντοκουµέντα, 
δραµατοποιηµένο οπτικοακουστικό υλικό, πρωτότυπη µουσική 
συνθέτουν µια φροντισµένη παραγωγή, στην οποία συνέβαλαν 
εθελοντικά πάνω από εκατό συντελεστές.

Την Κυριακή 26 Μαΐου στις 5µµ & την Πέµπτη 30 Μαΐου στις 
5µµ στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας,  206 - 210 Lakemba St. 
Lakemba NSW 2195, η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ του Σιδνεϊ  θα 
προβάλει το ντοκιµαντέρ αφιερωµένο στα 100 χρόνια του Κόµµα-
τος «Ο ∆ρόµος µας».

Με αγγλικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη.

«Our Path»
A century of compelling history unfolds before the viewer’s eyes 
in this 100-minute-long film.
Rare archival documents, dramatised historical re-enactments 
and original music are all carefully combined to help create this 
significant production, in which over 100 volunteers took part.

Friends of KKE Sydney invite you to the screening of: “Our Path” 
Sunday 26th May at 5pm & Thursday 30th May at 5pm at the 
Greek Community Club, 206-210 Lakemba St.  Lakemba. 
A documentary celebrating the 100th anniversary of the 
Communist Party of Greece (KKE).

With English subtitles. Free Entry.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρώτη ομιλία της Σοφίας Κώτσης 
που επέστρεψε στα έδρανα 
Έµφαση στο νοσοκοµείο του Καντερµπέρι και τις υπηρεσίες υγείας

Η Σοφία Κώτση, η ελληνικής 
καταγωγής βουλευτής του 
Canterbury, επέστρεψε στο 
Κοινοβούλιο µετά τη µάχη 

της µε τον καρκίνο του µαστού στις 7 
Μαΐου 2019. Στην πρώτη της οµιλία 
για το 2019, η κ. Κώτση ανέφερε τις  
βασικές της προτεραιότητες για τους 
πολίτες του Canterbury.
«Κατά τα επόµενα τέσσερα χρόνια, η 
κορυφαία προτεραιότητά µου θα είναι 
να βελτιώσω τις τοπικές υγειονοµικές 
υπηρεσίες, ιδιαίτερα το Νοσοκοµείο 
του Καντερµπέρι. Τα τελευταία οκτώ 
χρόνια η κυβέρνηση των Φιλελευθέ-
ρων έχει εγκαταλείψει το Νοσοκοµείο 
του Canterbury», είπε η κα Κώτση.
Νωρίτερα φέτος, µετά από ισχυρές 
πιέσεις πολιτών και φορέων ανα-
κοινώθηκε η επέκταση του τµήµατος 
έκτακτης ανάγκης του νοσοκοµείου 
του Canterbury. «Μόνο τώρα γίνονται 
βελτιώσεις στη µονάδα εντατικής θε-
ραπείας, αλλά το νοσοκοµείο πρέπει 

να αναβαθµιστεί πλήρως», ανέφερε η 
κ. Κώτση.
«Με την υπερβολική ανάπτυξη των 
τοπικών µας κοινοτήτων και την αύ-
ξηση του πληθυσµού, υπάρχει αυξη-
µένη πίεση στο προσωπικό, έλλειψη 
πόρων και αντεπαρκείς εγκαταστά-
σεις για την παροχή υπηρεσιών υγεί-
ας στην κοινότητά µας», δήλωσε η κ. 

Κώτση.
Η κ. Κώτση περιέγραψε το όραµά της 
για την δηµιουργία υγειονοµικών 
υπηρεσιών παγκόσµιας κλάσης γύρω 
από το Νοσοκοµείο του Καντερµπέρι 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
των γύρω περιοχών θα έχουν πρό-
σβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας 
χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν 

µακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
«Το όραµά µου είναι ένα ολοκληρω-
µένο σύστηµα υγείας στο νοσοκοµείο 
του Καντερµπέρυ Νοσοκοµείο. Ορι-
σµένες υπηρεσίες υγείας έχουν ήδη 
µεταφερθεί στο Νοσοκοµείο, αλλά 
πρέπει να υπάρξει ένα γενικό σχέδιο 
για να δηµιουργηθούν τµήµατα για 
την αντιµετώπιση του καρκίνου, της 
ψυχικής υγείας, την ιατρική έρευνα, 
κ.ά.», είπε η κα Κώτση.




