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Μπορεί για 15 ολόκληρους µήνες 
να µην είχε δηµοσιευθεί ούτε µία 
φωτογραφία από το ταξίδι του µέ-

λιτος του πριγκιπικού ζεύγους της Βρετα-
νίας, Γουίλιαµ και Κέϊτ, και το παλάτι να 
αισθανόταν ιδιαίτερα υπερήφανο για αυτό, 
ήρθε, όµως, ένα αυστραλιανό περιοδικό 
για να τους τη χαλάσει και να τις δώσει στη 
δηµοσιότητα!

Να σηµειωθεί ότι το Παλάτι του Μπάκι-
γκχαµ είχε κάνει ανεπίσηµη συµφωνία µε 
τα Μέσα Ενηµέρωσης, να µην δηµοσιεύ-
σουν φωτογραφίες από το ταξίδι του µέλι-
τος του πριγκιπικού ζεύγους.

Όµως, το περιοδικό «Woman’s Day», 

δηµοσίευσε στην τελευταία του έκδοση ένα 
δισέλιδο µε φωτογραφίες του πριγκιπικού 
ζεύγους από το ταξίδι του µέλιτος στις Σε-
ϊχέλες προκαλώντας αναστάτωση στο πα-
λάτι και στο ζευγάρι, το οποίο δήλωσε συ-
γκλονισµένο και προδοµένο. Οι Γουίλιαµ 
και Κέϊτ, µετά τον υπέρλαµπρο γάµο τους 
που είχε κοστίσει εκατοντάδες εκατοµµύ-
ρια δολάρια, δραπέτευσαν σε µέρη εξωτικά 
και ονειρεµένα. Και µπορεί να προσπάθη-
σαν να µην δώσουν στόχο, αλλά, πώς να 
το κάνουµε... είναι ο πρίγκιπας Γουίλιαµ 
και η ∆ούκισσα του Κέιµπριτζ, Κέϊτ και δεν 
θα µπορούσαν σε καµία περίπτωση να πε-
ράσουν απαρατήρητοι.

H κυβέρνηση της Ν.Ν. Ουαλίας υπενθυ-
µίζει στους αυτοκινητιστές που έχουν 
απλήρωτα πρόστιµα για παραβάσεις 

του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τα 
πληρώσουν πριν το τέλος αυτού του µήνα, 
δηλαδή πριν τεθούν σε εφαρµογή οι αυστη-
ρότεροι κανονισµοί. Ο πολιτειακός υπουρ-
γός Οικονοµικών, Γκρεγκ Πίαρς, δήλωσε 
χθες ότι πρόστιµα συνολικού ύψους $571 
εκατ. παραµένουν απλήρωτα. «Αν τα πρό-
στιµα αυτά δεν πληρωθούν µέχρι τα τέλη 
αυτού του µήνα, τότε µετά την επιβολή των 
αυστηρότερων κανονισµών, πολλοί οδηγοί 

πιθανόν να χάσουν το δίπλωµα οδήγησής 
του, να τους κατασχεθούν προσωπικά πε-
ριουσιακά στοιχεία ή να τους αφαιρούνται 
χρήµατα από τον εβδοµαδιαίο µισθό µέχρι 
να ξεπληρώσουν τα πρόστιµα», τόνισε ο κ. 
Πίαρς. Ο υπουργός αποκάλυψε ότι 23.000 
οδηγοί χάνουν το δίπλωµα οδήγησής τους 
κάθε µήνα, για απλήρωτα πρόστιµα για πα-
ραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 
Ο κ. Πίαρς τόνισε ότι τα άτοµα που δεν µπο-
ρούν αυτή τη στιγµή τα πρόστιµα, µπορούν 
να ζητήσουν από την αρµόδια υπηρεσία να 
τα ξεπληρώσουν µε µηνιαίες δόσεις.

Τριήµερη επίσηµη επίσκεψη στην 
Κύπρο πραγµατοποίησε ο πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων της 

Αυστραλίας, Πίτερ Σλίπερ, ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Γιαννάκη Οµήρου. 

Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση, ο 
κ. Σλίπερ είχε χωριστές συναντήσεις µε 
τον Κύπριο οµόλογό του, µε την υπουργό 
Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλ-

λή, τον πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου και 
µέλη της Οµάδας Φιλίας Κύπρου-Αυ-
στραλίας, το ∆ήµαρχο Λευκάρων Σάββα 
Ξενοφώντος, καθώς και µέλη του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου της Αµµοχώστου.

Ο κ. Σλίπερr επισκέφθηκε επίσης χώ-
ρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος. Ο πρόεδρος της Βουλής παρέθε-
σε, εξάλλου, επίσηµο γεύµα προς τιµήν 
του κ. Σλίπερ.

«Στα περίπτερα» ο μυστικός 
μήνας του μέλιτος Γουίλιαμ και Κέϊτ 

Πληρώστε τα πρόστιμά σας πριν την επιβολή 
των αυστηρότερων κανονισμών στη Ν.Ν.Ο.

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο 
του προέδρου της Βουλής της Αυστραλίας  
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ $571 ΕΚ. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΑ

5.000 πρόσφυγες ήλθαν φέτος
στην Αυστραλία διά θαλάσσης

Νεκρός 24χρονος 
από επίθεση καρχαρία  

Ο µεγάλος αριθµός προσφύγων που 
καταφθάνουν διά θαλάσσης στην 
Αυστραλία, έχει αρνητικές συνέπει-

ες στα ανθρωπιστικά προγράµµατα της 
χώρας. Τάδε έφη ο Βοηθός Θησαυροφύ-
λακας, Ντέϊβιντ Μπράντµπουρι, ο οποίος 
υπογράµµισε ότι η Αυστραλία χορηγεί 
13.500 ανθρωπιστικές βίζες τον χρόνο.

«Τα ειδικά ανθρωπιστικά προγράµµατα 
της Αυστραλίας, όµως, απορροφούνται 
από τον µεγάλο αριθµό προσφύγων που 

καταφθάνουν στη χώρα δια θαλάσσης», 
τόνισε ο κ. Μπράντµπουρι.

Να σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής στο 
τρέχον έτος, έχουν έρθει στην 5η ήπειρο 
µε καράβια, σχεδόν 5 χιλιάδες αιτούντες 
άσυλο.

Στο µεταξύ ο υπουργός Μετανάστευσης, 
Κρις Μπόουεν, επανέλαβε ότι η πιο σω-
στή και δίκαιη προσέγγιση για τους πρό-
σφυγες, είναι να εξετάζονται οι αιτήσεις 
τους για άσυλο εκτός Αυστραλίας.

Eνας 24χρονος σέρφερ έχασε τη ζωή 
του από την επίθεση καρχαρία, νότια 
του νησιού Γουέτζ της ∆υτικής Αυ-

στραλίας. Ήταν το πέµπτο θύµα επίθεσης 
καρχαρία στην περιοχή σε λιγότερο από 
ένα χρόνο. Πρόκειται για τον Μπέντζαµιν 
Τσαρλς Λίντεν, ο οποίος έκανε σερφ το 
Σάββατο το πρωί µαζί µε έναν φίλο του, 
περίπου 100 µέτρα από την παραλία, όταν 
δέχτηκε επίθεση από τον λευκό καρχαρία. 

Όλες οι παραλίες στην περιοχή έκλεισαν 
για το κοινό µέχρι νεωτέρας και αλιευτικά 
αναζητούν τον καρχαρία για να τον εξο-
ντώσουν. Ένας άνδρας που έκανε τζετ σκι 
κοντά στον τόπο του δυστυχήµατος δήλω-
σε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι «υπήρ-
χε παντού αίµα και ένας πελώριος λευκός 
καρχαρίας ήταν κοντά στο τεµαχισµένο 
πτώµα». Ο ίδιος εκτίµησε ότι ο καρχαρίας 
είχε µήκος πέντε µέτρα. «Πήγα να πιάσω 
το πτώµα και ο καρχαρίας ήρθε προς τα 
πάνω µου και επιχείρησε να µε ρίξει από 
το τζετ σκι. Έκανα έναν ακόµη γύρο και 

όταν ξαναπλησίασα το πτώµα το άρπαξε 
ο καρχαρίας». Η αστυνοµία της περιοχής 
επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν µοιραία 
και ξεκίνησε µια µεγάλης κλίµακας επιχεί-
ρηση για τον εντοπισµό του τεµαχισµένου 
πτώµατος του θύµατος.

Γνωστοί από την ταινία τρόµου «Τα Σα-
γόνια του Καρχαρία», οι λευκοί καρχαρίες 
συγκαταλέγονται στους µεγαλύτερους καρ-
χαρίες στον κόσµο και το µήκος τους µπο-
ρεί να φθάσει τα έξι µέτρα ενώ ζυγίζουν 
µέχρι και δύο τόνους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Συγκλονισµένο και προδοµένο δηλώνει το πριγκιπικό ζεύγος.

Ο άτυχος Μπέντζαµιν Τσαρλς Λίντεν.


