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Τα 33α «Δημήτρια» στη Νέα Νότια Ουαλία
Ομιλία για τη μετανάστευση, μαθητικό διαγωνισμό
και χορούς, περιλαμβάνει
το πρόγραμμα του Φεστιβάλ
«Δημήτρια» που διοργανώνει
τον Οκτώβριο η Παμμακεδονική Ένωση Νέας Νότιας
Ουαλίας.
Τα φετινά είναι τα 33α «Δημήτρια» που πραγματοποιεί η
Ένωση. Ξεχωρίζει η ομιλία
που θα δώσει ο συγγραφέας
και καθηγητής Ιστορίας του
Πανεπιστημίου Ν.Ν. Ουαλίας,
Νίκος Ντουμάνης με θέμα
«Έλληνες μετανάστες από
την Μακεδονία - Η μεταπολεμική Γενιά».
Επίσης, μείζονος σημασίας

είναι ο μαθητικός διαγωνισμός που καθιερώθηκε τα
τελευταία χρόνια και γνωρίζει αυξημένη συμμετοχή
χρόνο με το χρόνο. Φέτος
το θέμα που επιλέχθηκε και
στάλθηκε στα ομογενειακά
σχολεία είναι «Οι βασιλείς
της Μακεδονίας κατά την
Ελληνιστική Περίοδο».
Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Κυριακή, 2 Οκτω-

βρίου, με δοξολογία και θα
ολοκληρωθούν στις 26 Νοεμβρίου, με τον χορό του
Σωματείου «Η Έδεσσα».
Ενδιάμεσα θα διεξαχθούν ο
χορός της Παμμακεδονικής
Ένωσης (5 Νοεμβρίου) και η
συμμετοχή των μακεδονικών
φορέων στον εορτασμό του
Αγίου Δημητρίου, στον φερώνυμο ναό στο δυτικό προάστιο του Σίδνεϊ St Mary's.

Οι ανοιξιώτικες εκδηλώσεις των Κυπρίων
Από την Κυπριακή Κοινότητα Δυτικής Αυστραλίας
Με αποκορύφωμα το Ελληνικό
Γλέντι Perth ξεκινούν οι καθιερωμένες ανοιξιάτικες εκδηλώσεις της Κυπριακής Κοινότητας
Δυτικής Αυστραλίας.
Η πρώτη σημαντική εκδήλωση είναι η παρουσίαση της εικόνας της "Παναγιάς Κύκκου",
η οποία θα γίνει την Κυριακή,
11 Σεπτεμβρίου. Η Γέννηση της
Θεοτόκου θα εορταστεί φέτος
με την παρουσίασή της στο
κοινό στον ναό του Ευαγγελισμού, στη γωνία των οδών Carr
και Charles στο Δυτικό Perth.
Για την ιστορία, να προστεθεί,
ότι η εικόνα δωρήθηκε στην
Κυπριακή Κοινότητα από το
Μοναστήρι Κύκκου στην Κύπρο

πριν από 10 χρόνια.
Mετά τη Θεία Λειτουργία,
θα προσφερθούν αναψυκτικά
στην αίθουσα εκδηλώσεων της
εκκλησίας.
Επίσης, συγκρότημα ελληνικής μουσικής από τη Μελβούρνη, με σολίστ στο βιολί
την Θεανώ Μηλίδη, θα παίξει
στον καθιερωμένο ετήσιο χορό
της Κοινότητας.
Η εκδήλωση "Κοπιάστε" θα
γίνει την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου και στο μενού περιλαμβάνονται παραδοσιακή
κυπριακή κουζίνα, ελληνικοί
μεζέδες και, φυσικά, πολλή
μουσική και ατελείωτος χορός.
Η εκδήλωση θα γίνει στην αί-

θουσα "Alexander the Great
Hall" στη διεύθυνση Homer
St., στο Inglewood. (πίσω από
το "Stirling Leisure Centre", 62
Alexander Drive).
Η τιμή εισόδου είναι $50 για
τους ενήλικες, $15 για παιδιά
5 - 16 ετών και για εκείνα κάτω
από 5 ετών, η είσοδος θα είναι
ελεύθερη.
Τέλος, το Ελληνικό Γλέντι του
Perth θα γίνει την Κυριακή, 23
Oκτωβρίου, γεμάτο ελληνική
κουλτούρα, μουσική, χορό και
φαγητό.
*Περισσότερες πληροφορίες
για τις εκδηλώσεις της Κοινότητας, στην ιστοσελίδα: www.
perthglendi.com.au

Στιγμιότυπο από το περυσινό Ελληνικό Γλέντι Perth

Το σπίτι της στο σφυρί η Άντζελα
Βυθούλκα για να εκλεγεί δήμαρχος Σίδνεϊ
Η ομογενής έχει ανοίξει
σκληρή κόντρα και
με την αδελφή του Τόνι Άμποτ
Μέχρι και τη… σύνταξή της διακυβεύει η δημοτική σύμβουλος Σίδνεϊ, Άντζελα Βυθούλκα, προκειμένου να εκλεγεί
δήμαρχος της πόλης κατά τις
εκλογές του προσεχούς Σαββάτου και να εκπαραθυρώσει
την σημερινή κάτοχο της θέσης, Clover Moore.
Η ομογενής πιστεύει ότι
αυτή τη φορά μπορεί να πάει
ένα σκαλί παραπάνω και από
σύμβουλος να καθίσει στο
δημαρχιακό θώκο. Ήταν, δε,
η πρώτη που έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση της «αρχόντισσας» του Δήμου, ως
επικεφαλής της ανεξάρτητης
ομάδας της, Sydney Matters
Independent Team.
Τόσο ζωηρή είναι η επιθυμία
της κ. Βυθούλκα να εκλεγεί,
που για να χρηματοδοτήσει
την προεκλογική εκστρατεία
της πούλησε ένα ακίνητο που
είχε ως επένδυση και προόριζε να είναι η πηγή της σύνταξής της.
Η κ. Βυθούλκα δήλωσε στην
εφημερίδα «Daily Telegraph»,
ότι θα βάλει η ίδια $500.000
υπέρ της μάχης της κατά των
«μηχανών της Clover, του Εργατικού Κόμματος και του Φιλελεύθερου Κόμματος» όπως
τις αποκάλεσε.
«Είναι δικά μου χρήματα και
αυτό δείχνει την ισχυρή δέσμευσή μου απέναντι στους
πολίτες του Σίδνεϊ» δήλωσε
η κ. Βυθούλκα και πρόσθεσε:
«Είναι πλέον προσωπικό ζήτημα και δεν πρόκειται να πάρω
χρήματα πίσω αν εκλεγώ,
όπως συμβαίνει με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές
εκλογές. Είτε νικήσω είτε ηττηθώ, δεν πρόκειται ποτέ να
πάρω πίσω τα χρήματά μου».
Η ίδια σημείωσε ότι με το να

είναι αυτοχρηματοδοτούμενη
Η εκστρατεία της, αισθάνεται
ότι έχει ελευθερία και αποφασιστικότητα στις κινήσεις
της. Παραδέχθηκε, όμως, ότι
η απόφαση να πουλήσει το
ακίνητό της δεν ήταν εύκολη.
«Το ακίνητο αποτελούσε
μέρος των σχεδίων μου για
τα συντάξιμα χρόνια. Να μπορώ να έχω οικονομική άνεση»
είπε και συμπλήρωσε: «Όλοι
ξέρουμε ότι οι γυναίκες που
βρίσκονται σε συντάξιμη ηλικία συνιστούν το νέο όριο
της φτώχειας στην Αυστραλία, και αυτή η κίνησή μου
μπορεί να με εκθέσει οικονομικά».
Στην ερώτηση από πού
αντλεί αυτή την αποφασιστικότητά της, απάντησε ότι
είναι ισχυρή η πεποίθησή της
ότι τα λιμνάζοντα ύδατα πρέπει να ταρακουνηθούν.
«Δώστε προσοχή. Μην το
παίρνετε ως δεδομένο ότι
πρέπει πάντα να ψηφίζετε
το ίδιο κόμμα. Είναι καιρός
για αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή σε τοπικό επίπεδο θα
αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων αμέσως στην κοινωνία
που ζουν».
Αν και παραδέχεται ότι η
εκλογική κούρσα είναι σκληρή και η ίδια δεν είναι το φαβορί («δεν έχω ούτε την κομματική υποδομή, ούτε τους
πολλούς εθελοντές» σημειώνει), τονίζει ότι η προσθήκη
στην ομάδα της του πρώην
Φιλελεύθερου Δημοτικού
Συμβούλου, Edward Mandla,
έχει δώσει νέα ώθηση στην
προσπάθειά της να επέλθει
αλλαγή στην ηγεσία του Δήμου, προς όφελος των δημοτών.
Και οι δύο εκτιμούν ότι μετά

Η ομογενής Άντζελα Βυθούλκα που διεκδικεί το Σάββατο την θέση της δημάρχου Σίδνεϊ.
Φώτο: Phil Rogers/Daily Telegraph

τις εκλογές του Σαββάτου δεν
θα υπάρχει πλέον πλειοψηφία
στο Δημοτικό Συμβούλιο και,
εκ των πραγμάτων, ο τρόπος
που η τοπική αυτοδιοίκηση
συνδιαλέγεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών και των επιχειρήσεων
θα ενέχει ισχυρότερη δόση
διαβούλευσης.
«Είμαι πεπεισμένη γι' αυτό
που επιδιώκω, και έχω την
αφοσίωση που απαιτείται. Κι
αυτό γιατί πιστεύω σ' αυτό
που κάνω και δεν ξέρω πώς
αλλιώς να το πετύχω. Δεν
θέλω θα ενταχθώ σε ένα
από τα κατεστημένα κόμματα» είπε η κ. Βυθούλκα
και κατέληξε: «Δεν θέλω να
ακολουθήσω κάποια κομματική γραμμή. Μου αρέσει η
ανεξαρτησία μου και νομίζω
ότι οι δημότες του Σίδνεϊ το
αντιλαμβάνονται αυτό. Το
έδειξαν στις πολιτειακές και
ομοσπονδιακές εκλογές,
τώρα έχουν την δυνατότητα να το δείξουν και στις
δημοτικές εκλογές, σε μια
πόλη διεθνούς εμβέλειας
που πρωταγωνιστεί στην
Αυστραλία και θα πρέπει να
πρωταγωνιστεί και παγκοσμίως».

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΤΟΝΙ ΑΜΠΟΤ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Η ομογενής πολιτευτής δέχθηκε τα πυρά της Christine
Forster, η οποία είναι υποψήφια με το Φιλελεύθερο Κόμμα. «Η κ. Βυθούλκα δαπανά
σχεδόν πέντε φορές περισσότερα από εμένα σ' αυτές
τις εκλογές» είπε η αδελφή
του Τόνι Άμποτ.
Η κ. Βυθούλκα της επέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι η
κ. Forster χρησιμοποιεί τον
αδελφό της για να αποσπάσει
ψήφους.
«Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι όπου κι αν
βρεθεί λέει "γεια σας, είμαι
η αδελφή του Τόνι Άμποτ".
Έτσι αρχίζει να αυτοσυστήνεται» είπε η κ. Βυθούλκα,
και διερωτήθηκε:
«Μήπως ο Τόνι Άμποτ είναι
υποψήφιος; Και πώς αισθάνονται οι Φιλελεύθεροι γι'
αυτό;».
Η κ. Forster είπε ότι ο ισχυρισμός της κ. Βυθούλκα είναι
γελοίος και ότι δηλώνει την
σχέση της με τον κ. Άμποτ
μόνο όταν την ρωτούν εάν
όντως είναι αδελφή του.
«Τους λέω, είμαι η Christine

Forster, και είμαι η υποψήφια
των Φιλελευθέρων. Συχνά με
ρωτούν και, φυσικά, απαντώ
ότι είναι αδερφός μου», είπε
η κ. Forster.
Συνολικά, οι υποψήφιοι για
την θέση του δημάρχου είναι
πέντε (σύμφωνα με την σειρά του ψηφοδελτίου):
Christine Forster (Φιλελεύθερο Κόμμα)
Lindsay Johnston (Πράσινοι)
Clover Moore, σημερινή δήμαρχος (ανεξάρτητη με δική
της ομάδα)
Linda Scott (Εργατικό Κόμμα)
Άντζελα Βυθούλκα (Sydney
Matters Independent Team).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
είναι ότι επικρατέστερες για
τον δημαρχιακό θώκο είναι η
οι Moore και Forster. Το Εργατικό Κόμμα, προκειμένου
να μην νικήσει η υποψήφια
των Φιλελευθέρων, δίνει
τις προτιμήσεις του στην κ.
Moore, χωρίς όμως η ίδια να
ανταποδίδει την υποστήριξη.
Εκλογές το Σάββατο διεξάγονται σε άλλους 78 Δήμους,
ενώ σε περίπου 70 έχουν
ανασταλεί λόγω των συγχωνεύσεων Δήμων που έγιναν
νωρίτερα φέτος.

ƮƩƯƣƴ ƧƯƩƮƧƳƺƴƩƴ
ƵƱƶ ƬƱƫƯƱƶ ƥƫƣ ƵƩƯ ƣƯƱƫƣ

ƥǊǟǒǄǐǓ ƭǆǋƽǋǈǓ AO
ƦǊǆǖǉǞǎǚǎ ƴǞǍǃǐǖǌǐǓ
ƷƳƱƯƵƫƦƣƴ

Ƶƫ ƧƫƯƣƫ Ʃ ƣƯƱƫƣ;
Ʃ ƽǎǐǊǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǆǕǂǊ ǚǓ ǍǊǂ ǐǍƽǅǂ
ǔǖǍǑǕǚǍƽǕǚǎ Ǒǐǖ ǑǒǐǋǂǌǐǞǎǕǂǊ
ǂǑǝ ǅǊǂǕǂǒǂǘƾǓ Ǒǐǖ ǆǑǈǒǆƽǇǐǖǎ Ǖǐǎ
ǆǄǋƾǗǂǌǐ. ƲǂǒǐǖǔǊƽǇǆǕǂǊ ǝǕǂǎ ǋƽǑǐǊǂ
ǂǑǝ Ǖǂ ǎǆǖǒǊǋƽ ǋǞǕǕǂǒǂ Ǖǐǖ ǆǄǋǆǗƽǌǐǖ
ǔǕǂǍǂǕƿǔǐǖǎ ǎǂ ǌǆǊǕǐǖǒǄǐǞǎ ǆǎǟ
ǆǏǂǑǌǟǎǆǕǂǊ ǔǕǂǅǊǂǋƽ. ƮǑǐǒǆǀ ǎǂ
ǆǑǈǒǆƽǔǆǊ Ǖǈ ǍǎƿǍǈ, Ǖǈ ǔǋƾǙǈ, Ǖǈ
ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽ ǋǂǊ Ǖǈǎ Ǒǒǐǔǐǘƿ
ǆǎǟ, Ǖǂ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǘǆǊǒǐǕǆǒƾǙǐǖǎ Ǎǆ Ǖǈǎ Ǒƽǒǐǅǐ Ǖǚǎ
ǘǒǝǎǚǎ . ƵƾǌǐǓ, ǈ ǂǔǉƾǎǆǊǂ ǆǍǗǂǎǀǇǆǕǂǊ,
ǆǋǕǝǓ ǆǌǂǘǀǔǕǚǎ ǆǏǂǊǒƾǔǆǚǎ, ǔǆ ƽǕǐǍǂ
ƽǎǚ Ǖǚǎ 65 ǆǕǟǎ.

ƮƱƳƷƧƴ ƣƯƱƫƣƴ
ƱǊ ǅǞǐ ǑǊǐ ǅǈǍǐǗǊǌǆǀǓ ǍǐǒǗƾǓ ƽǎǐǊǂǓ
ǆǀǎǂǊ ǈ ƯǝǔǐǓ ƣǌǕǔǘƽǊǍǆǒ ǋǂǊ ǈ ƣǄǄǆǊǂǋƿ
ƚǎǐǊǂ. Ʃ NǝǔǐǓ ƣǌǕǔǘƽǊǍǆǒ, Ǒǐǖ ǆǀǎǂǊ
ǋǂǊ ǈ ǔǖǎǈǉƾǔǕǆǒǈ ǍǐǒǗƿ ƽǎǐǊǂǓ,
ǂǑǐǕǆǌǆǀ Ǖǂ 2/3 Ǖǚǎ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǚǎ.
ƲǒǐǋǂǌǆǀǕǂǊ ǂǑǝ ǋƽǑǐǊǆǓ ǆǄǋǆǗǂǌǊǋƾǓ
ǍǆǕǂǌǌƽǏǆǊǓ ǐǊ ǐǑǐǀǆǓ ǑǒǐǋǂǌǐǞǎ Ǖǈǎ
ǎƾǋǒǚǔǈ Ǖǚǎ ǎǆǖǒǊǋǟǎ ǋǖǕǕƽǒǚǎ. Ʃ
ǅǆǞǕǆǒǈ ǍǐǒǗƿ ƽǎǐǊǂǓ, ǈ ƣǄǄǆǊǂǋƿ
ƚǎǐǊǂ, ǔǘǆǕǀǇǆǕǂǊ Ǎǆ Ǖǈǎ ǃǌƽǃǈ Ǖǚǎ
ǂǊǍǐǗǝǒǚǎ ǂǄǄǆǀǚǎ Ǖǐǖ ǆǄǋǆǗƽǌǐǖ
ǋǂǊ ǔǖǎƿǉǚǓ ǆǀǎǂǊ ǆǑǂǋǝǌǐǖǉǐ ǍǊǋǒǟǎ
ƿ ǍǆǄƽǌǚǎ ǆǄǋǆǗǂǌǊǋǟǎ ǆǑǆǊǔǐǅǀǚǎ.
ƵƾǌǐǓ, ǔǆ ǂǒǋǆǕƾǓ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ ǍǑǐǒǆǀ
ǎǂ ǖǑƽǒǏǆǊ ǋǂǊ ǔǖǎǅǖǂǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǅǞǐ
ǑǂǒǂǑƽǎǚ ǍǐǒǗǟǎ ƽǎǐǊǂǓ.

ƴƶƮƲƵƺƮƣƵƣ ƣƯƱƫƣƴ
Ʃ ǑǊǐ ǔǖǎǈǉǊǔǍƾǎǈ ƾǎǅǆǊǏǈ ǆǋǅƿǌǚǔǈǓ
ƽǎǐǊǂǓ ǆǀǎǂǊ ǈ ǑǒǐǐǅǆǖǕǊǋƿ ǋǂǊ ǔǖǘǎƿ

ǂǑǟǌǆǊǂ ǍǎƿǍǈǓ. ƚǌǌǂ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ
ǔǖǍǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǐǖǎ: ǅǖǔǋǐǌǀǂ ǔǕǈǎ
ǆǋǕƾǌǆǔǈ ǋǂǉǈǍǆǒǊǎǟǎ ǅǒǂǔǕǈǒǊǐǕƿǕǚǎ,
ǂǑǐǑǒǐǔǂǎǂǕǐǌǊǔǍǝǓ ǔǆ ǘǟǒǐ ǋǂǊ
ǘǒǝǎǐ , ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǂ ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ Ǎǆ Ǖǈ
Ǆǌǟǔǔǂ (ǌƽǉǐǓ ǌƾǏǆǊǓ), ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǂ
ǔǕǈǎ ǂǗǈǒǈǍƾǎǈ ǔǋƾǙǈ, ǂǑǝǕǐǍǆǓ
ǂǌǌǂǄƾǓ ǕǈǓ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝǕǈǕǂǓ ƿ
ǕǈǓ ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽǓ ǆǎǟ ǔǆ ǂǒǋǆǕƾǓ
ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ ǐ ǂǔǉǆǎƿǓ ǖǗǀǔǕǂǕǂǊ
ǂǑǟǌǆǊǂ ǑǒǐǔǚǑǊǋƿǓ ǃǐǞǌǈǔǈǓ.
ƣǎ ǖǑǐǑǕǆǖǉǐǞǍǆ ǝǕǊ ƾǎǂ ǅǊǋǝ ǍǂǓ
ǑǒǝǔǚǑǐ ǑƽǔǘǆǊ ǂǑǝ ƽǎǐǊǂ ǆǀǎǂǊ
ǔǈǍǂǎǕǊǋǝ ǎǂ ǑǒǐǔǗǞǄǐǖǍǆ ǔǕǈ
ǃǐƿǉǆǊǂ ǆǎǝǓ ǐǊǋǐǄǆǎǆǊǂǋǐǞ ǄǊǂǕǒǐǞ ǐ
ǐǑǐǀǐǓ ǉǂ ǖǑǐǃƽǌǌǆǊ Ǖǐǎ ǂǔǉǆǎƿ ǔǆ
ǍǊǂ ǔǆǊǒƽ ǊǂǕǒǊǋǟǎ ǆǏǆǕƽǔǆǚǎ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǅǊǂǑǀǔǕǚǔǈ ƿ Ǎƿ ǕǈǓ ǎǝǔǐǖ.

ƱǊ ǆǄǋǂǕǂǔǕƽǔǆǊǓ ǕǈǓ «ƷǒǐǎǕǀǅǂǓ»
ǔǕǐ Clayton, ǔǕǐ Thornbury , ǔǕǐ
Templestowe, ǔǕǐ St. Albans ǋǂǊ ǔǕǐ
Newcastle ǅǊǂǉƾǕǐǖǎ ǆǊǅǊǋǐǞǓ ǘǟǒǐǖǓ
ǄǊǂ ƽǕǐǍǂ Ǎǆ ƽǎǐǊǂ. Ƶǐ ǆǏǆǊǅǊǋǆǖǍƾǎǐ
ǊǂǕǒǊǋǝ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝ Ǖǐǖ ǐǒǄǂǎǊǔǍǐǞ
Ǒǂǒǂǋǐǌǐǖǉǆǀ ǋǂǊ ǗǒǐǎǕǀǇǆǊ ǕǐǖǓ
ǂǔǉǆǎǆǀǓ ǔǆ 24ǚǒǈ ǃƽǔǈ ǆǎǟ
ǑǒǐǔǗƾǒǆǊ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǂ ǍǐǖǔǊǋƿǓ,
ǘǆǊǒǐǕǆǘǎǀǂǓ, ǑǂǊǘǎǊǅǊǟǎ, ǆǋǅǒǐǍǟǎ,
ǅǊǂǃƽǔǍǂǕǐǓ, ƽǔǋǈǔǈǓ ǋǂǊ ǐǍƽǅǆǓ
ǔǖǇǈǕƿǔǆǚǎ Ǒǐǖ ǔǕǐǘǆǞǐǖǎ ǔǕǈ
ǃǆǌǕǀǚǔǈ ǕǈǓ ǑǐǊǝǕǈǕǂǓ ǇǚƿǓ Ǖǚǎ
ǈǌǊǋǊǚǍƾǎǚǎ.

ƴǞǎǕǂǏǈ Ʀǒ ƷǒǂǄǋǀǔǋǐǓ
ƬǂǍǑǐǖǒƽǋǈǓ

ƷƳƱƯƵƫƦƣ ƵƱƶ ƣƴƪƧƯƩ
Ʃ ǗǒǐǎǕǀǅǂ ǆǎǝǓ ǂǕǝǍǐǖ Ǎǆ ƽǎǐǊǂ
ǆǀǎǂǊ ǅǞǔǋǐǌǈ ǋǂǊ ǂǑǂǊǕǈǕǊǋƿ ǋǂǊ ǔǆ
ǂǒǋǆǕƾǓ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ ǆǀǎǂǊ ǘǒƿǔǊǍǈ ǈ
Ǒǂǒǐǘƿ ǃǐƿǉǆǊǂǓ ǂǑǝ ƾǎǂ ǎǐǔǈǌǆǖǕƿ.
ƦǖǔǕǖǘǟǓ, ǈ ƯǝǔǐǓ ƣǌǕǔǘƽǊǍǆǒ
ǅǆǎ ǆǀǎǂǊ ǉǆǒǂǑǆǞǔǊǍǈ. Ʋǂǒǝǌǂ
ǂǖǕƽ ǋƽǑǐǊǆǓ ǍǐǒǗƾǓ ƽǎǐǊǂǓ ǝǑǚǓ
ǈ ǂǄǄǆǊǂǋƿ ƽǎǐǊǂ, ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǑǒǐǌǈǗǉǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǉǆǒǂǑǆǖǉǐǞǎ,
ǆǗǝǔǐǎ ǅǊǂǄǎǚǔǕǐǞǎ ǎǚǒǀǓ. ƣǋǝǍǈ,
ƾǘǆǊ ǅǊǂǑǊǔǕǚǉǆǀ ǝǕǊ ǍǆǒǊǋƽ ǗƽǒǍǂǋǂ
ǍǆǊǟǎǐǖǎ ǋƽǑǐǊǂ ǂǑǝ Ǖǂ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ.
ƧǑǀǔǈǓ ǆǀǎǂǊ ǔǈǍǂǎǕǊǋǝ Ǖǂ ƽǕǐǍǂ Ǎǆ
ƽǎǐǊǂ ǎǂ Ǒǒǐǔƾǘǐǖǎ Ǖǈ ǅǊǂǕǒǐǗƿ
ǋǂǊ Ǖǐ ǃƽǒǐǓ ǕǐǖǓ, ǎǂ ǂǔǋǐǞǎǕǂǊ ǋǂǊ
ǎǂ ǂǑǐǗǆǞǄǐǖǎ Ǖǐ ǋƽǑǎǊǔǍǂ ǋǂǊ Ǖǈǎ
ǋǂǕǂǎƽǌǚǔǈ ǂǌǋǐǝǌ.

ȅ ǻȡ ĭȡĮȖțȓıțȠȢ ȀĮȝʌȠȣȡȐțȘȢ ĮʌȠĳȠȓĲȘıİ Įʌȩ ĲȘȞ
ǿĮĲȡȚțȒ ȈȤȠȜȒ ĲȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĲȠȣ Monash ĲȠ 1991
țĮȚ Įıțİȓ ĲȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ ĲȠȣ ȅȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ īȚĮĲȡȠȪ.
Ǽįȫ țĮȚ 22 ȤȡȩȞȚĮ, ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ
«ĭȡȠȞĲȓįĮ» ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȗȦȒȢ ĲȦȞ ȘȜȚțȚȦȝȑȞȦȞ ȝİ ȐȞȠȚĮ.

Ʃ ƦƫƣƴƬƧƦƣƴƩ Ƭƣƫ Ʃ ƹƶƸƣƥƺƥƫƣ ƦƧƯ ƧƸƱƶƯ ƩƭƫƬƫƣ!
ƴǕǈǎ ǋǐǊǎǝǕǈǕǂ ǕǈǓ «ƷǒǐǎǕǀǅǂǓ» ǐǊ
ǈǌǊǋǊǚǍƾǎǐǊ ǍǂǓ ǅǆǎ ǎǊǟǉǐǖǎ ǑǐǕƾ
ǂǑǐǍǐǎǚǍƾǎǐǊ. ƜǎǂǓ ǂǑǝ ǕǐǖǓ
ǃǂǔǊǋǐǞǓ ǍǂǓ ǔǕǝǘǐǖǓ ǆǀǎǂǊ ǎǂ
ǂǊǔǉƽǎǐǎǕǂǊ ǝǕǊ ǆǀǎǂǊ ǍƾǒǐǓ ǕǈǓ
ǑǂǒǐǊǋǀǂǓ ǍǂǓ.
ƴǆ ǆǃǅǐǍǂǅǊǂǀǂ ƿ ǋǂǊ ǈǍǆǒƿǔǊǂ ǃƽǔǈ,
ǅǊǆǏƽǄǐǎǕǂǊ ǆǋǅǒǐǍƾǓ Ǎǆ ǌǆǚǗǐǒǆǀǂ
ǔǕǈ ƮǆǌǃǐǞǒǎǈ ǋǂǊ ǔǕǂ Ǒǆǒǀǘǚǒǂ. ƱǊ
ǆǋǅǒǐǍƾǓ ǂǑǐǔǋǐǑǐǞǎ ǔǕǐ ǎǂ Ǘƾǒǐǖǎ
ǕǐǖǓ ǈǌǊǋǊǚǍƾǎǐǖǓ ǍǂǓ ǔǆ ǆǑǂǗƿ Ǎǆ
Ǖǈ ǗǞǔǈ, ǎǂ ǑǂǒǂǍǆǀǎǐǖǎ ǅǒǂǔǕƿǒǊǐǊ

ǋǂǊ ǎǂ ǋǒǂǕƽǎǆ ǐǖǔǊǂǔǕǊǋƿ ǆǑǂǗƿ Ǎǆ
ǕǐǖǓ ǔǖǎǂǎǉǒǟǑǐǖǓ ǕǐǖǓ ǋǂǊ Ǖǈǎ
ǋǐǊǎǝǕǈǕǂ.
ƜǎǂǓ ǋǂǗƾǓ, ƾǎǂ ǑǊǋǎǊǋ, Ǎǀǂ ǃǝǌǕǂ
ǔǕǈǎ Ǒǂǒǂǌǀǂ ǋǂǊ Ǎǀǂ ǋǐǖǃƾǎǕǂ Ǎǆ
Ǖǐ ǅǊǑǌǂǎǝ ǕǐǖǓ, ǔǖǎǕǆǌǐǞǎ ǔǕǈ
ǅǈǍǊǐǖǒǄǀǂ ǆǍǑǆǊǒǊǟǎ ǄǊǂ ǕǐǖǓ
ǈǌǊǋǊǚǍƾǎǐǖǓ ǍǂǓ Ǒǐǖ Ǎƾǎǐǖǎ
ǘǂǒǂǄǍƾǎǆǓ ǔǕǈ ǍǎƿǍǈ ǕǐǖǓ ǋǂǊ ǆǀǎǂǊ
ǋƽǕǊ Ǖǐ ǐǑǐǀǐ ǑǒǐǔǍƾǎǐǖǎ.
Ʃ ǆǑǊǕǖǘǀǂ Ǖǚǎ ǆǋǅǒǐǍǟǎ ǄǀǎǆǕǂǊ
ǂǎǕǊǌǈǑǕƿ ǝǕǂǎ Ǖǂ ǌǆǚǗǐǒǆǀǂ ǄǆǍǀǇǐǖǎ

Ǎǆ ǘǂǍǝǄǆǌǂ ǋǂǊ ǘǂǒƽ.
ƣǅǊǂǍǗǊǔǃƿǕǈǕǂ ǕǀǑǐǕǂ ǂǑǝ Ǖǂ
ǑǂǒǂǑƽǎǚ ǅǆǎ ǉǂ ƿǕǂǎ ǆǗǊǋǕǝ,
ǘǚǒǀǓ Ǖǈǎ ǂǍƾǒǊǔǕǈ ǗǒǐǎǕǀǅǂ Ǖǚǎ
ƭǆǊǕǐǖǒǄǟǎ ƦǒǂǔǕǈǒǊǐǕƿǕǚǎ ǋǂǊ ǕǐǖǓ
ǐǅǈǄǐǞǓ Ǖǚǎ ǌǆǚǗǐǒǆǀǚǎ, ƴǚǕƿǒǈ
ƬǂǊǕǂǕǇƿ, ƥǊǟǒǄǐ ƴǀǍǐ, ƫǚƽǎǎǂ Ưǂǀǒ,
Ƥǀǋǖ ƵǇǟǒǕǇǐǄǌǐǖ ǋǂǊ ƬǚǎǔǕǂǎǕǀǎǐ
ƦǊǂǍǂǎǕǝǑǐǖǌǐ, ǐǊ ǐǑǐǀǐǊ
ǅǈǍǊǐǖǒǄǐǞǎ ǆǍǑǆǊǒǀǆǓ ǋǂǊ ǂǎǖǙǟǎǐǖǎ
Ǖǈǎ ǙǖǘǊǋƿ ǅǊƽǉǆǔǈ Ǖǚǎ Ǎǆǌǟǎ ǕǈǓ
ǐǊǋǐǄƾǎǆǊǂǓ «ƷǒǐǎǕǀǅǂ».
53794

“Ƭƽǉǆ Ǎƾǒǂ ǝǌǐ
ǋǂǊ ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǐǊ
ǔǖǎƽǎǉǒǚǑǐǀ ǍǂǓ
ǅǊǂǄǎǟǎǐǎǕǂǊ Ǎǆ ƽǎǐǊǂ.
Ʃ ƽǎǐǊǂ ǆǀǎǂǊ ǈ ǅǆǞǕǆǒǈ
ǂǊǕǀǂ ǉǂǎƽǕǐǖ ǔǕǈǎ
ƣǖǔǕǒǂǌǀǂ. 353,800
ƣǖǔǕǒǂǌǐǀ Ǒƽǔǘǐǖǎ
ǂǑǝ ƽǎǐǊǂ ǆǎǟ ǐ
ǂǒǊǉǍǝǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ
ǎǂ ǂǖǏǈǉǆǀ ǔǕǐǖǓ
400,000 ǔǆ ǌǊǄǝǕǆǒǐ
ǂǑǝ ǑƾǎǕǆ ǘǒǝǎǊǂ.
ƣǎƽǍǆǔǂ ǔǆ ǂǖǕǐǞǓ
ǂǖǄǋǂǕǂǌƾǄǐǎǕǂǊ Ǒƽǎǚ
ǂǑǝ 2000 ǔǖǍǑƽǒǐǊǋǐǊ
ǍǂǓ.
Ʊ ǍƿǎǂǓ ƴǆǑǕƾǍǃǒǊǐǓ
ǆǀǎǂǊ ǂǗǊǆǒǚǍƾǎǐǓ
ǔǕǈǎ ǆǎǈǍƾǒǚǔǈ
Ǖǐǖ ǋǐǊǎǐǞ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ƽǎǐǊǂ. Ʃ «ƷǒǐǎǕǀǅǂ»,
ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǎǕǂǓ
Ǖǐ ǑǒǝǃǌǈǍǂ,
ƾǘǆǊ ǂǎǂǑǕǞǏǆǊ
ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǂ Ǖǝǔǐ
ǔǕǐǖǓ ƱǀǋǐǖǓ ƧǖǄǈǒǀǂǓ
Ǖǐǖ ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǞ ǝǔǐ
ǋǂǊ ǔǕǊǓ ƬǐǊǎǚǎǊǋƾǓ
ƶǑǈǒǆǔǀǆǓ Ǒǐǖ
ǑǒǐǔǗƾǒǆǊ, ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǋǂǌǞǕǆǒǈ ǖǑǐǔǕƿǒǊǏǈ
Ǖǚǎ ǈǌǊǋǊǚǍƾǎǚǎ ǍǂǓ.
Ƶǐ ǑǒǟǕǐ ǃƿǍǂ ǄǊǂ
Ǖǈǎ ǋǂǕǂǑǐǌƾǍǈǔǈ
ǐǑǐǊǐǖǅƿǑǐǕǆ
ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǐǓ ǆǀǎǂǊ ǈ
ǂǎǂǄǎǟǒǊǔǈ Ǖǐǖ. ƣǓ
ǍƽǉǐǖǍǆ ǌǐǊǑǝǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǈ ƽǎǐǊǂ, ǑǐǊǂ ǆǀǎǂǊ Ǖǂ
ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ ǂǌǌƽ
ǋǂǊ ǑǚǓ ǍǑǐǒǐǞǍǆ ǎǂ
ǃǐǈǉƿǔǐǖǍǆ ǝǌǐǖǓ
ǝǔǐǖǓ Ǒƽǔǘǐǖǎ ǂǑǝ
ƽǎǐǊǂ ǋǂǊ ǘǒǆǊƽǇǐǎǕǂǊ
Ǖǈǎ ǗǒǐǎǕǀǅǂ ǍǂǓ.”

