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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή Διοδώρου πρε-
σβυτέρου και Μαριανού διακόνου. 
Μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας της 
Αθηναίας.
Αύριο Σάββατο Των εν τη μονή αγίου 
Σάββα αναιρεθέντων οσίων (†796). 
Μαρτύρων Ακύλα του επάρχου, Αλεξαν-
δρίας και των συν αυτή εν Αμινσώ Επτά 
γυναικών: Ευφημίας, Ευφρασίας, Θεο-
δοσίας, Θεοδώρας, Ιουλιανής, Κλαυδίας 
και Ματρώνης. 
Κυριακή  Βηρύλλου επισκόπου Κα-
τάνης. Μαρτύρων Δομνίνου και Φιλή-
μονος. Νεομάρτυρος Μιχαήλ του εκ 
Γρανίτσης Ευρυτανίας (1544).

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ βροχερό καιρό  
με την θερμοκρασία από 19°C - 25°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
4, 7, 22, 24, 35, 38 και Supps 1, 31.

ΕΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΝΕΪ-ΚΑΜΠΕΡΑ
Ιερά Αρχιεπισκοπή: 02 9690 6100
Ελληνική Κοινότητα: 02 9740 6022
Κυπριακή Κοινότητα: 02 9557 1256
Ελληνική Πρεσβεία: 02 6273 3011
Κυπριακή Πρεσβεία: 02 6281 0832
Ελληνικό Προξενείο: 02 9284 5500
fax: 02 9264 6135
email: grgencon.sid@mfa.gr
Γραφείο Τύπου: 02 9267 0966
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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Την Κυριακή 14 Μαρτίου έγινε η ανεπίσημη έναρξη της έκθεσης Λυκείου Ελληνίδων Σύδνεϋ και ΝΝΟ με πάνω από 40 παραδοσιακές ενδυμασί-
ες από όλη την Ελλάδα, στην αίθουσα «Ερμής» της Ελληνικής Ορθόδοξης Ενορίας-Κοινότητας της Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιώ-
τισσας και Αγίας Ελέσης, Κόγκαρα, παρουσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβου, του ιερέα του ναού πατήρ Κυριακού 
και του προέδρου της κοινότητας του Κόγκαρα και πρώην Ομοσπονδιακού Βουλευτή, Νικολάου Βαρβαρή. Την εκδήλωση τίμησε και η Μητροπο-
λιτική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, υπό την διεύθυνση του κ. Θέμου Μέξη. Ο Κόσμος συγχαίρει την κα Λιάνα Βερτζάγια και το 
συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων για την σπουδαία συμβολή τους στους φετινούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Η 
πρωθυπουργός της ΝΝΟ 
Gladys Berejiklian απο-
κάλυψε ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η επανεξέταση του 

τρόπου χειρισμού των κατηγοριών 
για εκφοβισμό, παρενόχληση και 
σεξουαλική επίθεση όπου εμπλέκε-
ται πολιτικό προσωπικό στη ΝΝΟ.
Είπε στο Κοινοβούλιο ότι διέταξε 
την επανεξέταση πριν από εβδομά-
δες, όταν η πρώην προϊστάμενος 
προσωπικού των Φιλελευθέρων 
Brittany Higgins κατηγόρησε για 
βιασμό άλλον υπάλληλο του Κοι-
νοβουλίου στην Καμπέρα.
Η κ. Higgins ισχυρίστηκε ότι βιά-
στηκε από συνάδελφο στο γρα-
φείο της υπουργού Άμυνας Linda 
Reynolds το 2019.

Η κ. Berejiklian δήλωσε προχτές 
στο Κοινοβούλιο ότι επικεφαλής 
της διαδικασίας της επανεξέτασης 
έχουν τεθεί ο πρώην επίτροπος για 
τις διακρίσεις λόγω φύλου και ο 
πρώην υπουργός της κυβέρνησης 
Pru Goward και ότι σκόπιμα είχε 
επιλέξει να μην το ανακοινώσει 
δημοσίως ως τώρα.
«Θέλω να βεβαιωθώ ότι κάθε μέλος 
του προσωπικού που εργάζεται σε 
αυτό το μέρος ή σε υπουργικό γρα-
φείο ή σε εκλογικό γραφείο γνω-
ρίζει ότι θα τύχει προστασίας εάν 
προβεί σε οποιαδήποτε κατηγορία 
για κάποια ενέργεια που πιστεύει 
ότι έχει υποστεί. […] Δεν ανακοί-
νωσα δημοσίως την ενέργεια που 
έκανα επειδή θέλω αυτή η έρευνα 

να είναι ισχυρή, θέλω η έκθεση να 
έρθει απευθείας σ’ εμένα και, αν 
υπάρχουν κενά, θα τα αντιμετωπί-
σουμε».
Η επισκόπηση θα εξετάσει τη δι-
αδικασία καταγγελιών –συμπε-
ριλαμβανομένου του φορέα στον 
οποίο θα πρέπει να γίνονται– και 
το πρότυπο για την έναρξη εσωτε-
ρικής έρευνας.
Η βουλευτής των Πρασίνων Jenny 
Leong επέκρινε την ενέργεια αυτή 
ως «μυστική» και είπε ότι ήταν 
«απαράδεκτο» να επιβλέπει τη δια-
δικασία ένας πρώην υπουργός των 
Φιλελευθέρων.
Μια πρώτη αναφορά αναμένεται να 
παραδοθεί απευθείας στην πρωθυ-
πουργό τον προσεχή μήνα.

Τ
ο Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδος στο Σύδνεϋ εντά-
χθηκε στην πιλοτική λει-
τουργία της πλατφόρμας 

«myConsulLive», η οποία εξυπηρετεί 
τους πολίτες εξ αποστάσεως, μέσω 
βιντεοκλήσης. Μέσω της πλατφόρ-
μας, Έλληνες πολίτες που διαμένουν 
στη Νέα Νότια Ουαλία θα έχουν πλέ-
ον την δυνατότητα να διεκπεραιώ-
νουν ορισμένες διοικητικές πράξεις 
χωρίς φυσική παρουσία στο Γενικό 
Προξενείο, μέσω προγραμματισμέ-
νης βιντεοκλήσης με τον αρμόδιο 

προξενικό υπάλληλο.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που τελού-
νται μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας myConsulLive είναι οι εξής:
1. Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου 
Κατοίκου Εξωτερικού
2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστα-
σης ή γέννησης
3. Βεβαίωση διαμονής
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρ-
χικής πράξης
5. Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
Για την είσοδο στην νέα υπηρεσία 
απαιτείται η εισαγωγή κωδικών 

Taxisnet, ενώ η ταυτοπροσωπία κατά 
τη διάρκεια του ραντεβού θα διαπι-
στώνεται μέσω της επίδειξης επίση-
μου εγγράφου, όπως διαβατήριο, 
ταυτότητα κλπ. Οι κωδικοί Taxisnet 
που θα χρησιμοποιηθούν για την ει-
σαγωγή στην εφαρμογή δεν χρειάζε-
ται απαραίτητα να είναι εκείνοι του 
ατόμου για το οποίο έγινε η κράτηση. 
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γί-
νεται μέσω του συνδέσμου http://
myconsullive.gov.gr/, όπου υπάρχει 
διαθέσιμος και αναλυτικός Οδηγός 
Χρήσης. 

Berejiklian: Μυστική έρευνα για 
καταγγελίες για πολιτικό προσωπικό

Ένταξη του Γενικού Προξενείου Σύδνεϋ στην πλατφόρμα myConsulLive


