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Σας φροντίζουμε στο σπίτι!
Απολαύστε με ανεξαρτησία και με αυτοπεποίθηση μια ποιοτική ζωή.

Για περισότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο (02) 9784 3280

www.stbasils.org.au
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Παραβίαση ιατρικού απορρήτου 
Ιρανού αιτούντος άσυλο      ΣΕΛ 3

Ισλαμοφοβία στην Αυστραλία 
του 2019                                  ΣΕΛ 2

Μαχαίρωσαν εργάτη σε  
εργοτάξιο του Σίδνεϊ               ΣΕΛ 4

Κώστας Τζαβέλας: 
Οι συντάξεις της ντροπής               ΣΕΛ. 29

Πέτρος Ξένος: Από τη Λούχα  
της Ζακύνθου στην Αυστραλία
                                                                 ΣΕΛ. 30-31

AYΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Επιτυχές το ετήσιο φιλανθρωπικό δείπνο της ΟΕΕΓΑ για την 
ενίσχυση της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο ΣΕΛ. 19

Με τις πυρκαγιές να μαίνονται στην κατάξερη ανατολική Αυστραλία και με τους υψηλούς φόρους 
στη ζωή και την ακίνητη ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη αντίδραση ενά-
ντια στη μακροχρόνια πεποίθησή της ότι η ενέργειά μας πρέπει να παράγεται με απαρχαιωμένες 
μεθόδους με τη χρήση άνθρακα, που μολύνουν την ατμόσφαιρα κι επιταχύνουν την υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη. Είναι πλέον σαφές ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι η μόνη πρό-
κληση που αντιμετωπίζει η χώρα, αφού η αγροτική παραγωγή μειώνεται κι η οικονομία δέχεται 

άμεσο χτύπημα, όχι από πνιγμό αλλά από κάψιμο. Επιπλέον, η άκαμπτη αποφασιστικότητα της 
Καμπέρας να αποφέρει πλεόνασμα του προϋπολογισμού, ακόμη κι όταν η οικονομία αποδυνα-
μώνεται, δημιουργεί τον κίνδυνο να μετατραπεί η παρατεταμένη ύφεση σε κάτι πολύ χειρότερο. 
Η προοπτική ενός ακόμη καυτού καλοκαιριού και η καταστροφική επίπτωση της κλιματικής αλ-
λαγής στη χώρα και στην οικονομία δημιουργούν την ανάγκη για μια συνεκτική επιστημονική 
πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια.                                                                                ΣΕΛ. 2

ΘΑΝAΣΙΜΟΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜIΑ 
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH

Βραβεία κοινωνικής 
προσφοράς της Περιφέρειας 
St George 2019

Μια πρωτοβουλία του Πολιτειακού  
Βουλευτή του Oatley, Mark Coure. 
Πολλοί οι ελληνικής καταγωγής  
ανάμεσα στους τιμηθέντες.             ΣΕΛ. 5

Επίσημη επίσκεψη στο 
Κολέγιο της Αγ. Ευφημίας 
και τρισάγιο στη μνήμη  
του Παναγιώτη Θεοφίλου 
από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο                  ΣΕΛ. 6


