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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 14
71
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ΑγγειΑκό & ενδόΑγγειΑκό ιΑτρειό
δρ. δημητριός (Jim) ηλιόπόυλός
BSc (Med), MB BS (HonS 1), PHd, FRAcS (cARdiotHoRAcic SuRgeRy), FRAcS (VASculAR SuRgeRy)

ΑγγειΑκός κΑι ενδόΑγγειΑκός Χειρόυργός

Ο Ιατρός Δημήτριος (Jim) Ηλιόπουλος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές 
του ως ειδικός στην Αγγειακή Χειρουργική και στην Καρδιοθωρακική 
Χειρουργική, καθώς επίσης και ένα Διδακτορικό (PhD) στην Θωρακική 
Αορτική Χειρουργική.
Ο Δρ. Ηλιόπουλος παρέχει μια ποικιλία αγγειακών υπηρεσιών (αμφότερα 
ενδοαγγειακές και ανοικτές αγγειακές εγχειρήσεις) για την διευθέτηση των 
κάτωθι:
 • Καρωτιδικές αρτηριακές παθήσεις
 • Θωρακικές και κοιλιακές αορτικές παθήσεις
 • Περιφερειακές αγγειακές παθήσεις
 • Φλεβώδεις παθήσεις & Κιρσογενείς φλέβες
 • Νεφρική /διάλυση προσέγγιση
 • Μεσεντερική αγγειώδης πάθηση.
Επιπρόσθετα, ασχολείται με την ενδοαγγειακή θεραπευτική αγωγή των 
θωρακικών και κοιλιακών αορτικών ανευρισμάτων.

St George Consulting Rooms Liverpool Consulting Rooms
Suite 7J-7K, Suite 1,
Level 5, 181 Bigge Street,
1 South Street, Liverpool NSW 2170
Kogarah NSW 2217 Appointments: (02) 9822 4288
Appointments: (02) 9587 5552

macquarie Consulting Rooms Campbelltown Consulting Rooms
Suite 302, Suite B204,
Level 3, Clinical Care Centre, 4 Hyde Parade,
2 Technology Place, Campbelltown NSW 2560
Macquarie University NSW 2109 Appointments: (02) 4627 0349
Appointments: (02) 9887 8899

Current Visiting medical Officer appointments
Liverpool Hospital St George (Public) Hospital
Bankstown Hospital The Sutherland Hospital
St George (Private) Hospital Campbelltown Hospital
Macquarie University Hospital Sydney Southwest Private Hospital 14
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sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε / advertising enquires

Καµία αλλαγή στις συντάξεις 
των Ελλήνων της Αυστραλίας

Η   πρόσφατη ανακοί-
νωση που έγινε στον 
οικονοµικό προϋπο-

λογισµό για αλλαγές στους 
διακανονισµούς καταλληλό-
τητας για αυστραλιανές συ-
ντάξεις, δεν αφορούν τους 
Έλληνες και τους Νεοζη-
λανδούς, διαβεβαιώνουν σε 
κοινό ανακοινωθέν, οι οµο-
γενείς βουλευτές Στιβ Γεωρ-
γανάς και Μαρία Βαµβακι-
νού. Οι οµογενείς βουλευτές 
τονίζουν ότι λόγω της υπάρ-
χουσας διακρατικής συµφω-
νίας κοινωνικών ασφαλίσε-
ων ανάµεσα στην Αυστραλία 
και την Ελλάδα, δεν επη-
ρεάζονται από τις αλλαγές 
που ανακοινώθηκαν στον 
οικονοµικό προϋπολογισµό, 
οι ισχύοντες διακανονισµοί 
που αφορούν στη χορήγηση 
συντάξεων σε Έλληνες. Το 

ίδιο ισχύει και για τους Νεο-
ζηλανδούς. Η υπουργός Οι-
κογενειών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, Τζένι Μακλίν, 
σε χθεσινές της δηλώσεις 
τόνισε ότι οι νέοι διακανονι-
σµοί  κρίθηκαν απαραίτητοι 
ώστε τα άτοµα που παίρνουν 
αυστραλιανή σύνταξη, να 
έχουν ζήσει τα περισσότερα 
χρόνια της εργάσιµης ζωής 
τους, στην Αυστραλία. 

Κατά συνέπεια, όπως είπε 
η υπουργός, η Αυστραλία  
προστίθεται πλέον στις χώ-
ρες του Οργανισµού Οικο-
νοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) όπου 
ισχύουν αυτοί οι διακανονι-
σµοί. Έτσι τα άτοµα που εργά-
στηκαν στην Αυστραλία για 
35 και περισσότερα χρόνια, 
θα δικαιούνται πλήρη σύ-
νταξη γήρατος µετά την από-

συρσή τους από ο εργατικό 
δυναµικό ή όταν θελήσουν 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό 
για µεγάλα χρονικά διαστή-
µατα.  Μέχρι σήµερα έπαιρ-
ναν πλήρη σύνταξη γήρατος 
όσοι είχαν εργαστεί στην 
Αυστραλία 25 ή περισσότερα 
χρόνια. Οι ίδιοι κανονισµοί 
ισχύουν και σε άλλες χώρες 
του ΟΟΣΑ, όπου απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πλήρη 
σύνταξη γήρατος στο εξωτε-
ρικό, είναι τα 35-45 χρόνια 
εργασίας. Για παράδειγµα η 
∆ανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία 
και ο Καναδάς απαιτούν 40 
χρόνια εργασίας και η Νέα 
Ζηλανδία 45 χρόνια εργα-
σίας για την χορήγηση πλή-
ρους σύνταξης γήρατος. Οι 
νέοι διακανονισµοί τίθενται 
σε εφαρµογή από την 1η Ια-
νουαρίου του 2014.

Η αστυνοµία του Μπρίσµπαν άσκησε 
ποινική δίωξη για απόπειρα 
δολοφονίας στον 16χρονο που 

συνέλαβε προχθές µε την κατηγορία ότι 
µαχαίρωσε µια µαθήτρια σε καθολικό 
Κολλέγιο βόρεια της µεγαλούπολης. 
Όπως είναι γνωστό, µια 14χρονη 
µαθήτρια µαχαιρώθηκε στο κεφάλι, στο 
λαιµό και στην πλάτη, κοντά στις τουαλέτες 
του σχολείου γύρω στις 07:15 το πρωί 
της Τετάρτης. Λίγο αργότερα παραδόθηκε 
στην αστυνοµία ένας 16χρονος στον 
οποίο τελικά ασκήθηκε ποινική δίωξη 
για απόπειρα δολοφονίας. Η 14χρονη 
νοσηλεύεται στο Βασιλικό Νοσοκοµείο 
του Μπρίσµπαν και η κατάστασή της 
παράµενε σοβαρή αλλά σταθερή.

Σε κάθειρξη 6 χρόνων και 3 µηνών για 
το βιασµό ενός 15χρονου κοριτσιού 
που ήταν κάτω από την δική του 

επίβλεψη σε σχολικό ξενώνα στη ∆υτική 
Αυστραλία, καταδικάστηκε ο αδελφός ενός 
σεσηµασµένου παιδεραστή. Πρόκειται για 
τον 53χρονο Νιλ Βίνσεντ Μακένα ο οποίος 
καταδικάστηκε από δικαστήριο του Περθ για 
τον βιασµό και την σεξουαλική κακοποίηση 
µιας 15χρονης µαθήτριας. 

Ο 53χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
6 χρόνων και 3 µηνών, µε 4 χρόνια και 3 
µήνες χωρίς αναστολή. Ο Νιλ Μακένα είναι 
ο µικρότερος αδελφός του Ντένις Μακένα, 
ο οποίος εκτίει κάθειρξη 6 χρόνων για την 
σεξουαλική κακοποίηση 6 αγοριών ηλικίας 
13 έως 15 χρόνων. Να σηµειωθεί ότι 
σύµφωνα µε την αστυνοµία, στην πολιτεία 
της Ν.Ν.Ουαλίας καθηµερινά 10 έως 15 
παιδιά πέφτουν θύµατα παιδεραστών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι δράστες είναι 
γνωστοί στα θύµατά τους.

Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, 
Τζίνα Ράϊνχαρτ, εξέπληξε τους πάντες 
όταν ανακοίνωσε ότι έκανε τις 

σχετικές αλλαγές στα σχετικά έγγραφα, ώστε 
τα παιδιά της να µπορούν να πάρουν το 
µερίδιό τους από το τραστ της οικογένειας. 
Παρόλα αυτά όµως, η πικρή µάχη της 
οικογένειας στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της 
Ν.Ν.Ο. αναµένεται να συνεχιστεί.

Τα τρία µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά 

της κας Ράϊνχαρτ, επιβεβαίωσαν την 
πληροφορία ότι η πλουσιότερη γυναίκα 
της Αυστραλίας άλλαξε την ηµεροµηνία στο 
τραστ της οικογένειας ώστε να µπορούν να 
πάρουν τώρα το µερίδιό τους.

Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να 
διεκδικήσουν και τις µετοχές τους στην 
οικογενειακή εταιρία Hancock Prospecting, 
αλλά εκτιµάται ότι θα πρέπει να πληρώσουν 
εκατοµµύρια δολάρια στην Εφορία.

Ασκήθηκε 
ποινική δίωξη 
στον 16χρονο
για απόπειρα 
δολοφονίας 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ 
ΣΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ 
15ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Αδελφός 
παιδεραστή 
στη φυλακή

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΤΟΥΣ

Υποχώρησε η Ράϊνχαρτ


