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Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής Άδειας 237879.      

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσoι έχουν επηρεαστεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Για την στήριξη των  κοινοτήτων που έχουν ανάγκη, η Delphi Bank στηρίζει τον έρανο της Πρόνοιας για την ανακούφιση των πληγέντων,
σε συνεργασία με τον οργανισμό FOODBANK Australia, διαθέτοντας τα 15 καταστήματά σε όλη τη χώρα, ως αναγνωρισμένα σημεία
αποδοχής χρηματικών δωρεών και συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής.

Για να κάνετε δωρεά ή για να μάθετε τι μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας
στο 1300 660 550, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας delphibank.com.au
ή ένα από τα καταστήματά μας.

Το 2019 ήταν επισήμως  
το θερμότερο  
καταγεγραμμένο έτος
            ΣΕΛ. 2 

Εντείνονται οι ανησυχίες  
για αγνοούμενο έφηβο
            ΣΕΛ. 4 

Διαμαρτυρία ενάντια  
του Morrison σήμερα  
στη Μελβούρνη
            ΣΕΛ. 2 

Ξαναβγαίνει η ζωή 
μες στα αποκαΐδια
            ΣΕΛ. 3 

Φόβοι για εκτόξευση  
της τιμής του πετρελαίου,  
λόγω της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
            ΣΕΛ. 3

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Οι ενώσεις επαγγελματιών κι εθελοντών πυροσβε-
στών ζητούν μια επείγουσα βασιλική επιτροπή για 
την εκτυλισσόμενη κρίση των πυρκαγιών. Ο πρω-
θυπουργός Scott Morrison έχει δηλώσει ότι εξετά-
ζει το ενδεχόμενο ομοσπονδιακής έρευνας σχετικά 
με την καταστροφή που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει 

περισσότερες από 20 ζωές κι έχει καταστρέψει πάνω 
από 1.500 σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ηγέτης της 
αντιπολίτευσης, Anthony Albanese, δήλωσε ότι είναι 
ανοικτός στην ιδέα μιας βασιλικής επιτροπής, ωστό-
σο δεν ήταν σίγουρος για το χρονοδιάγραμμα μιας 
τέτοιας έρευνας.                                                ΣΕΛ. 2

ΒΑΣΙΛΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓIEΣ;

Παραλειπόμενα περί 
συγχωρήσεως    
του Δρ. Βασίλη Αδραχτά             ΣΕΛ 5      

 
Η βιομηχανία ταξί στη ΝΝΟ   
του Κυριάκου Κολλιάδη            ΣΕΛ 10      

Γραφουν Σημερα
Οι άνευ προηγουμένου πυρκαγιές που έχουν σαρώσει τη ΝΝΟ, τη Βικτώρια, τη Νότια Αυ-
στραλία, τη Δυτική Αυστραλία, το Κουίνσλαντ και την Τασμανία οδήγησαν σε εκκλήσεις για 
μια ομοσπονδιακή βασιλική επιτροπή, που θα εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανά-
γκης θα προετοιμαστούν κατάλληλα για μελλοντικές καταστροφές.

Ερανος του Ποντοξενιτέα
Πιστοί στο χρέος τους προς την ανθρωπότητα, τα μέλη της Αδελφότητας Ποντίων ΝΝΟ «Ποντοξενιτέας» καλούν 
όλους να συμβάλουν στον έρανο υπέρ των πυρόπληκτων της περιοχής Balmoral (πληθυσμός περίπου 420 άτο-
μα, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σύδνεϋ), μέρος το οποίο αποτεφρώθηκε το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου. 
Οι ομογενείς καλούνται να δωρίσουν κάρτες με χρηματικά ποσά (Woolworths, Coles and Fuel gift cards), ποσά 
τα οποία θα βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να ξανασταθούν στα πόδια τους.                           ΣΕΛ. 24-25


