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O µάδα από 56 αιτούντες άσυλο από 
την Σρι Λάνκα, αποφάσισε να µην 
καταφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

ενάντια στην απόφαση για την απέλασή τους 
από την Αυστραλία, εφόσον η Οµοσπονδι-
ακή Κυβέρνηση συµφώνησε να αρχίσει τη 
διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους.

Οι 56 Ταµίλ, που βρίσκονται στο κέ-
ντρο κράτησης του Ντάργουϊν, και η υπό-
θεσή τους επρόκειτο να εξεταστεί σήµερα 

στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.
Τα άτοµα αυτά διαµαρτύρονται για το σύ-

στηµα που εφαρµόζει η κυβέρνηση κάτω από 
το οποίο παίρνονται αποφάσεις βάση της 
εξήγησης που δίνουν οι πρόσφυγες για τους 
λόγους που τους οδήγησαν να εγκαταλεί-
ψουν τη χώρα τους και να ζητήσουν άσυλο 
από την Αυστραλία. Από τις 13 Αυγούστου, 
το υπουργείο Μετανάστευσης απέλασε σχε-
δόν 600 πρόσφυγες από τη Σρι Λάνκα.

Η αστυνοµία της ∆υτικής Αυστραλίας 
συνέλαβε προχθές έναν γέροντα, 80 
χρόνων, µε την κατηγορία της διακί-

νησης ναρκωτικών!
Η σύλληψη του 80χρονου έγινε στο πλαί-

σιο µεγάλης εκστρατείας που εξαπέλυσε η 
αστυνοµία στην περιοχή Broome, βόρεια 
της πολιτείας, στη διάρκεια της οποίας συ-
νελήφθησαν 14 άτοµα και κατασχέθηκαν 
ναρκωτικά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων 
δολαρίων.

Ο 80χρονος κατηγορείται για διακίνηση 
κάνναβης. Πρόκειται δε να παρουσιαστεί 
στο δικαστήριο στις 21 ∆εκεµβρίου.

Γνωστός δικηγόρος του Σίδνεϊ συνε-
λήφθη προχθές από την αστυνοµία, 
µε την κατηγορία ότι βίασε τέσσερις 

πελάτες του πριν από δέκα περίπου χρό-
νια. Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε 
ότι ο δικηγόρος κατηγορείται ότι βίασε 

τους τέσσερις άντρες στο γραφείο του στο 
Σίδνεϊ. Τα αδικήµατα αυτά φέρεται να δι-
απράχθηκαν από το 1995 µέχρι το 2004. 
Ο κατηγορούµενος πρόκειται να παρουσι-
αστεί στο ∆ικαστήριο της Downing Centre 
στις 22 Ιανουαρίου 2013.

∆εν καταφεύγουν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 
τελικά οι 56 αιτούντες άσυλο από τη Σρι Λάνκα

Γέροντας 80 χρόνων κατηγορείται 
για διακίνηση ναρκωτικών!

Γνωστός δικηγόρος του Σίδνεϊ
κατηγορείται για το βιασμό 4 πελατών του

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2013,
22 Ημέρες Σύδνευ , Κύπρο, Λάρνακα, Ιεροσόλυμα, Άγιους Τόπους , Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Μακεδονία, Μετέωρα, Πελοπόνησσο, Πάτρα, Αθήνα, Σύνδευ .

Ο Σύλλογος μας έχει αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες της παροικίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Μπορείτε με μια προκαταβολή να συμμετέ-
χετε έως τις 29 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι κλείνουμε τις αεροπορικές θέσεις . Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε σας επιστρέφονται τα χρήματα σας  με επιβάρυνση 

μόνο $75. Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται κατόπιν προειδοποίησης . Επισκεφθείτε μας. Τιμή $ 5.300 περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Σύνδευ -Κύπρο , Κύπρο – Τέλ Αβίβ , 
Τέλ Αβίβ – Αθήνα ,Αθήνα – Σύνδευ . Ξενοδοχεία 4ων αστέρων, λεωφορεία για περιήγηση με Έλληνα ξεναγό όλα τα πρωινά φαγητά και μερικά βραδυνά. Μπορείτε να προμηθευ-

θείτε αναλυτικά το πρόγραμμα από το Γραφείο του Συλλόγου, 279 Princes st Bexley από ώρα 9πμ έως 6μμ Δευτέρα – Σάββατο ή στο τηλέφωνο 9567 6005 
ζητήστε τον κ. Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη .

Απαραιτήτως διαβατήρια θεωρημένα. Ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση. 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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        Greek Orthodox Archdiocese of Australia            Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
GREEK ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

WELFARE CENTRE ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

For more information: 
Tel: 9516 2188 Fax: 9516 3177

Email: admin@greekwelfarecentre.net.au

Χριστουγεννιάτικος Έρανος 
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση αναγκαίων ειδών όπως:

α) Κονσερβοποιημένα ή σε πακέτα φαγητά
β) Αντικείμενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
γ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και μεγάλους
δ) Δωρεές

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισμούς προς 
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Τετάρτη, 12η  Δεκεμβρίου 2012 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.

Στο Marrickville Town Hall - 303 Marrickville Road Marrickville.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να μην αφήσετε πράγματα πριν ή μετά την διορισμένη ημέρα.
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K Y Π Ρ Ι Α Κ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Λ Ε Σ Χ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούν τα Μέλη και τους 
φίλους της Λέσχης στον επίσημο εορτασμό του Αγίου Σπυρίδωνος την Κυριακή 

16 Δεκεμβρίου 2012. Αρτοκλασία θα λάβει χώρα στην εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνος 72-76 Gardeners Road Kingsford N.S.W.

Μετά τον εκκλησιασμό θα προσφερθεί δωρεάν γεύμα στο εστιατόριο της Λέσχης 
C-SIDE 11 General Holmes Drive Kyeemagh N.S.W.

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε στο 0404 901 044.
Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 15
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Ο άντρας που δολοφόνησε την σε δι-
άσταση σύζυγό του έξω από οικογε-
νειακό δικαστήριο του Σίδνεϊ πριν 

16 χρόνια, βρίσκεται πίσω στη φυλακή µε 
την κατηγορία του βιασµού και της σεξου-
αλικής επίθεσης εναντίον ενός ανήλικου 
κοριτσιού.

Πρόκειται για τον Husein Majdalawi ο 
οποίος συνελήφθη προχθές βράδυ από 
την αστυνοµία σε σπίτι της περιοχής Ryde, 
βορειοδυτικά του Σίδνεϊ. Εναντίον του 
54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
τον βιασµό και την σεξουαλική κακοποί-
ηση ενός κοριτσιού κάτω των 16 χρόνων.

54χρονος στο εδώλιο για 
τον βιασμό ανήλικου κοριτσιού


