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Αποψή μου για το ΣΑΕ 
με αφορμή ένα σχόλιο 
τού Γιώργου Τσερδάνη

Γράφει ο Γιώργος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ    ΣΕΛ. 9

ΔΙΗΓΗΜΑ

XOYANITA: H κόρη 
του ζωγράφου
Γράφει ο Μπάμπης ΡΑΚΗΣ        ΣΕΛ. 11

Η «έλλειψη» γυναικείας 
παρουσίας στο χώρο της 
ντόπιας αρχισυνταξίας 

Γράφει ο Γιώργος TΣΕΡΔΑΝΗΣ    ΣΕΛ. 5
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Το πρόγραμμα της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων του Belmore 
είναι προσαρμοσμένο στους Έλληνες ενοίκους με σεβασμό στην 
κουλτούρα τους και τις διατροφικές τους συνήθειες και προσφέρει:

Εορτασμό όλων των σημαντικών γεγονότων ( Ελληνικό Πάσχα, 25η Μαρτίου)
Ελληνική τηλεόραση στους κοινόχρηστους χώρους και ελληνικές εφημερίδες
Προσωπικό που μιλάει ελληνικά
Ελληνικές εκδηλώσεις και πρωινό καφέ
Εκκλησιασμό και σεβασμό στις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μη χάσετε το ενημερωτικό σεμινάριο

για την λήψη σωστών οικονομικών 

αποφάσεων κατά τη συνταξιοδότηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Phelps προς Γερουσία: «Μην  
πειράξετε το Medevac, σώζει ζωές»

ΣΕΛ.2 

5πλάσιες απελάσεις μεταναστών θα 
προβλέπει η νέα νομοθεσία

ΣΕΛ.2

Τουβαλού προς Αυστραλία:  
«Μας προσβάλλετε» 

ΣΕΛ.2

Τα «π» στο Π του ΠΛΑΤΩΝΑ 
Τρία χρόνια «Φιλοσοφικό Συμπόσιο» 
στην ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ!

ΣΕΛ 30-31 

AYΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΔΥΣΚΟΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΝΝΟ 
ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ
Δύσκολη αυτή η βδομάδα για τους βουλευτές της ΝΝΟ, καθώς η Άνω Βουλή συζητά το νομοσχέδιο αποποινικοποίησης της άμβλωσης, το 
οποίο πέρασε από την Κάτω Βουλή με 59 ψήφους έναντι 31. Το νομοσχέδιο για την κατάργηση των αμβλώσεων από τον νόμο περί εγκλη-
μάτων της πολιτείας έχει εξεταστεί από ανώτερη επιτροπή πριν από τη συζήτησή του αυτή την εβδομάδα, και ο χρόνος που δόθηκε για τη 
διαβούλευση θεωρήθηκε αρκετός. Ωστόσο, η χριστιανική οργάνωση Family VoiceAustralia δήλωσε προχτές ότι ο χρόνος ήταν πολύ λίγος 
και ότι η γενικότερη διαχείριση του νομοσχεδίου δεν ήταν δίκαιη. Κάποιοι βουλευτές έχουν επίσης γράψει στην πρωθυπουργό, ζητώντας 
περισσότερο χρόνο για την επιτροπή, αλλά ο πρόεδρος Shayne Mallard δήλωσε ότι το έργο της ολοκληρώθηκε.                                   ΣΕΛ. 3


