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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.

Οι Αυστραλοί «μπορεί  
να γίνουν κλιματικοί  
πρόσφυγες»
            ΣΕΛ. 2 

Συγκλονισμένοι από  
τις πυρκαγιές  
οι Γάλλοι πυροσβέστες
            ΣΕΛ. 3 

ΝΝΟ: Πωλητής όπλων  
παραδέχτηκε ότι  
προμήθευε τον υπόκοσμο
            ΣΕΛ. 6 

Αμοιβή μισού εκατ. δολαρίων 
για πληροφορίες για  
τον Steven Fenwick
            ΣΕΛ. 6 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

                                         

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το ιερατικό ήθος... ένα ήθος 
που μας αφορά όλους!   
του Δρ. Βασίλη Αδραχτά             ΣΕΛ 5      

Γραφουν Σημερα

Η πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι η επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε στη διάρκεια του έκτακτου διαγγέλματος προς τον ελληνικό 
λαό, πρόκειται για μια υπερκομματική, προοδευτική και συναινετική πρόταση για την Προεδρία της Δημο-
κρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι περήφανος που προτείνει την πρώτη ελληνίδα Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια διακεκριμένη επιστήμων, ενεργό πολίτη και σηματοδοτεί την απόρριψη 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε 
τις πολιτικές δυνάμεις να εξετάσουν την προσωπικότητα, το επιστημονικό έργο και την κοινωνική παρουσία 
μιας αυτοδημιούργητης γυναίκας.                                                                                                               ΣΕΛ. 14

Σωματικές και πνευματικές επιπτώσεις 
από την έκθεση στον καπνό λέει ο Βαρδουλάκης    ΣΕΛ.  2

Οι Άγιοι Πάντες στο πλευρό  
των πυροπαθών
Η Ενορία και Κοινότητα των Αγίων Πάντων – 
Μπέλμορ συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβου-
λία Side by Side: Our Community Standing 
with Yours, η οποία παρουσιάστηκε, σε συ-
νάντηση πλήθους τοπικών φορέων, την Τρίτη 
14 Ιανουαρίου από τον Πολιτειακό Βουλευτή 
Tony Burke και τους Τοπικούς Βουλευτές Σο-
φία Κότση και Jihad Dib.                    ΣΕΛ. 4
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