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Mείωση κατά 5% των  
Αυστραλών που λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας

ΣΕΛ 2

«Φίδι» χαρακτήρισε ο Nigel 
Farage τον Malcolm Turnbull

ΣΕΛ 3

Η αστυνομία ερευνά  
επιστολές που έστειλε από 
την φυλακή ο George Pell

ΣΕΛ 2

Αυστραλή, δηλώνει ότι  
ήταν σκλάβα του σεξ  
για τον Jeffrey Epstein

ΣΕΛ 3

Δεκάδες αιτούντες άσυλο 
μεταφέρθηκαν σε νέο  
κέντρο στο Port Moresby

ΣΕΛ 3

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ME ΑΠΕΙΛΕΣ
- Αναστασιάδης: Κοινή βάση για συνομιλίες αν και παραμένουν οι διαφωνίες
- Παυλόπουλος: Αβάσιμες και αυθαίρετες οι «διεκδικήσεις» της Τουρκίας
-  Βαρβιτσιώτης: Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας 

δικαιωμάτων                            ΣΕΛ 8,15,20

.

ΠΕΡΥΣΙ το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου άνοιξε µε
την προβολή της ταινίας «Η Ρόζα της Σµύρνης» το συγκλονι-
στικό σενάριο της οποίας ήταν βασισµένο σε λογοτεχνικό µυθι-
στόρηµα του Γιάννη Γιαννέλη – Θεοδοσιάδη, κατ’ επανάληψη
εκλεγέντος βουλευτή της Ν∆, και έως πρόσφατα Γ.Γ. Νησιωτική
Πολιτικής, αλλά και καταξιωµένου συγγραφέως. Ο οποίος µας
έχει επισκεφθεί δύο φορές και την περασµένη εβδοµάδα, στην
γενέτειρά του Μυτιλήνη, παρουσίασε το νέο του βιβλίο µε τίτλο
«Σάρλιζα Πάλλας»!

ΑΧ , ΡΕ ΓΙΑΝΝΗ, τι µου θυµίζεις.., του είπα, µε το θάρρος της
στενής φιλίας που µας συνδέει από τα παιδικά µας χρόνια, όταν
πληροφορήθηκα τον τίτλο του νέου έργου του, που δεν είναι πα-
ρά το όνοµα ενός εµβληµατικού ξενοδοχείου, στην περιοχή Θερ-
µής. ∆ίπλα σχεδόν στη θάλασσα, σε κάποια απόσταση από το µο-
ναστήρι του Αγίου Ραφαήλ και όχι µακρυά από την πρωτεύουσα
του νησιού της Λέσβου.

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ και οι προσωπικές µου αναµνήσεις από τις πρώ-
τες ροµαντικές συναντήσεις στο χώρο του Σάρλιζα Πάλλας, στον
προαύλιο χώρο του οποίου τα καλοκαίρια εµφανίζονταν αστέρες
της µουσικής και του τραγουδιού. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι
και ο καµβάς πάνω στον οποίο ο Γιάννης Γιαννέλης κεντά τις
νέες αφηγήσεις του µε τον ταλέντο της συγγραφής που τον δια-
κρίνει και την µυθιστορηµατική περιγραφή πολλών δικών του εµ-
πειριών στο έργο αυτό!

ΕΚΠΛΗΞΗ για τον συγγραφέα στην παρουσίαση του βιβλιού
του, ήταν η απροειδοποίητη παρουσία της γνωστής από την πο-
λυποίκιλη δραστηριότητά της συµπαροίκου Χριστίνας Γκαζέπη
Σταυροπούλου. Που, ευρισκόµενη στην Ελλάδα για την διοργά-
νωση τυ γάµου του γυιού της, έσπευσε στη Μυτιλήνη, για να πα-
ραστεί στην παρουσίαση του κ. Γιαννέλη.

ΠΟΛΛΟΙ οι επίσηµοι που έδωσαν το παρόν κι άκουσαν τον συγ-
γραφέα να µιλά για το περιεχόµενο του νέου βιβλίου του,
όπως κι ο ευρισκόµενος στο νησί για διακοπές, Πρόεδρος
Μυτιληναϊκής Αδελφότητας ΣύδνευΝΝΟ, Πήτερ Ψωµάς.

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ο Γιάννης Γιαννέλης ανάµεσα στον Πήτερ
Ψωµά και την Χριστίνα Σταυροπούλου που κρατά το βιβλίο του,
δείχνοντας το εξώφυλλο, στο κάτω µέρος του οποίου διακρίνε-
ται το ξενοδοχείου “Σάρλιζα Παλλας” που τόσα έχει να µας πεί!

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Γιαννέλη
και η εκπροσώπηση του Σύδνεϋ
στην πρόσφατη παρουσίασή του

ΚΑΠΟΤΕ λέγαµε «τόπο στα νειά-
τα», αναφερόµενοι σ’ όλους τους το-
µείς που ήσαν κατειληµµένοι από
µεσόκοπους και ηλικιωµένους. Κυ-
ρίως δε στον τοµέα εργασιών, όπου
έπρεπε ν’ αδειάσουν θέσεις χάριν
των νεαρών.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ όµως ότι τα πράγµατα,
ή µάλλον οι καταστάσεις έχουν αλ-
λάξει κατά πολύ. Αφού και δίπλα
µας, εδώ στην Αυστραλία, το ποσο-
στό των εργαζοµένων γερόντων αυ-
ξάνει συνεχώς. Γεγονός που θα έ-
πρεπε να χειροκροτηθεί, αλλά αντι-
θέτως ανησυχεί!

ΓΕΡΟΥΣ στο παρελθόν αποκαλού-
σαµε τους 60άρηδες, νεότατοι για
σήµερα, ενώ για
65άρηδες και βάλε
παλαιότερα υπήρ-
χε ένας ακόµη χει-
ρότερος χαρακτη-
ρισµός. O tempora,
o mores, θα λέγαµε
έστω κι αν το πα-
ράξενο υπάρχει
σσήµερα κι όχι στο
παρελθόν. Κι’ ούτε όµως πρόκειται
και περί αλλαγής ηθών, αλλά απλώς
αλλαγής καταστέσεων! Όπως προ-
ανέφερα. Με τους σηµερινούς γέ-
ρους και παλιόγερους να είναι στην
πλειονότητά τους µια χαρά από
πλευράς υγείας κι’ όρεξης για δου-

λειά. Την οποία, δυστυχώς, δεν εί-
ναι εύκολο όλοι να εξασφαλίσουν.

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ εν τούτοις δείχνουν
µια αύξηση του ποσοστού ηλικιωµέ-
νων εργαζοµένων υπερτριπλάσια της
αύξησης του ποσοστού των εργαζο-
µένων νεώτερων ηλικιών. ∆ηλαδή:
Ενώ σε µια περίοδο οι θέσεις εργα-
ζοµένων αυξήθηκαν κατά 3%, η αύ-
ξηση για τους άνω των 65 εργαζό-
µενους, την ίδια περίοδο, ήταν 11%!

ΛΙΓΟ µεγαλύτερη ήταν επίσης η
αύξηση των ηλικιωµένων εργαζοµέ-
νων σε περισσότερο από µία δου-
λειά, σε σχέση µε την αύξηση του
αριθµού διπλοεργαζόµενων, νεώτε-
ρης ηλικίας. Συγκεκριµένα: 18%

για υπερεξηνταπεντάρη-
δες και µόνο 14% για
άτοµα νεώτερης ηλικίας. 

ΟΠΟΤΕ, επανερχόµενοι
στο προαναφερθέν γεγο-
νός ότι πολλοί ηλικιω-
µένοι ΘΕΛΟΥΝ να
εργαστούν, αλλά η εξέυ-
ρεση εργασίας γι’ αυτούς

είναι πολύ δυσκολότερη από ό,τι
στους νεώτερους, ας προτείνουµε
και µια αλλαγή του συνθήµατος
«τόπο στα νειάτα». Αντικαθιστώ-
ντας το µε «τόπο στα γηρατειά».
Έτσι για να µπορέσουν κι αυτά... να
φτιάξουν το µέλλον τους!

Ήρθε η ώρα για... ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΙΑ Ήρθε η ώρα για... ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΓΗΡΑΤΙΑ 

∆ΕΝ Θ’ ΑΧΟΛΗΘΩ εκτενώς µε τα ό-
σα καλά, αλλά και όχι τόσο καλά «πέ-
τυχε», µέχρι στιγµής η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, φέρνοντας και την τελευταία
στιγµή στη βουλή δύο εκπρόθεσµες
τροπολογίες, µια το ανώτατο πλαφόν
σε συντάξεις και µια για την αλλαγή
του καθεστώτος ως προς τις απολύ-
σεις. Γεγονός που έδωσε αφορµή (κι
αιτία) για µαζικές αποχωρήσεις. Έστω
κι αν ανάµεσα στους αποχωρούντες
ήσαν και αυτοί που είχαν πράξει, ή
υποστηρίξει ΤΟ Ι∆ΙΟ στο παρελθόν!

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ όµως αυτά κατά µέρος
θέλω να κοινοποιήσω την απορία µου
προς πάσα κατεύθυνση µε το ερώτη-ν
µα «Αυτούς τους µπαχαλάκηδες κι α-

ναρχικούς, που δεν λένε να το βάλουν
κάτω κι ‘όχι µόνο συνεχίζουν, αλλά και
απειλούν µε κλιµάκωση των επιθέ-
σεών τους στο κέντρο της Αθήνας,
ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ;

∆ΙΟΤΙ είναι φώς φανάρι ότι αυτά τα
� παλληκάρια δεν δουλεύουν κι έ-
χουν όχι µόνο να τρώνε αλλά και να
καλοπερνούν και ν’ αγοράζουν υλικά
για όπλα και βόµβες µολότωφ. Φυσικά
και ναρκωτικά που προφανώς είναι τ’
απαραίτητα για τον� αγώνα τους!

ΑΦΟΥ είστε εάντίον του κράτους ΕΞΩ
ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ κωλόπαιδα, θα έ-
πρεπε να λεχθεί. Το ερώτηµα όµως εί-
ναι ποιος τους χρηµατοδοτεί κι όσο κι
αν σκέφτηκα και έψαξα  σίγουρη α-
πάντηση δεν βρήκα.  Κάποιοι µου εί-
παν από ΣΥΡΙΖΑία στελέχη έρχεται η
υποστήριξη. Άλλοι πιστεύουν ότι πρό-
κειται για πλουσιόπαιδα, προερχόµενα
από αριστοκρατικά προάστια, που µα-
ζεύονται στα Εξάρχεια, γερά χαρτζηλι-
κωµένα κι επιδίδονται στα ενάρετα έρ-
γα τους. Εσείς έχετε κάποια απάντηση;

Από πού χρηµατοδοτούνται Από πού χρηµατοδοτούνται 
µπαχαλάκηδες κι αναρχικοί;µπαχαλάκηδες κι αναρχικοί;

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Το νέο βιβλίο 
του Γιάννη Γιαννέλη 
και η εκπροσώπηση του 
Σύδνεϋ στην πρόσφατη 
παρουσίασή του

ΣΕΛ 5

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Σημαντική συμμετοχή 
Ομογ. Οργανισμών  
στις εργασίες της  
Ετήσιας Γενικής  
Συνέλευσης του ΣΑΕ

ΣΕΛ 24-25

EΛΛΑΔΑ
Σηκώνει τα μανίκια
ο Μπακογιάννης που 
αναλαμβάνει τα καθήκοντα
του Δημάρχου της Αθήνας
από την 1η Σεπτεμβρίου

ΣΕΛ 14


