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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνoυν 

Πρωτοχρονιατικό  Χορό 
τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7μμ  

στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY. 

Φαγητό και ποτό $60, παιδιά κάτω τον 12 ετών δωρεάν 

Θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον καινούργιο χρόνο  
και θα αναδεικτή και ο τυχερός της βραδιάς με τα εισιτήρια  

της εισόδου με ένα σταυρό από οπαλ, αξίας $500 .
Λόγου περιορισμένου χώρου κλείστε τις θέσεις έγκαιρος στο 
τηλέφωνο του γραφείου από Δευτέρα 9 το πρωί έως Σαββάτο 

9567 6005 ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη   
τον κ.Αδαμόπουλο στο 9599 4662, την κυρία Μπαντούνα 
9708 2450, την κυρία Βασιλοπούλου 9597 5216 την κυρία 

Στασινοπούλου 9787 2279 ή στην κυρία Ρένα.

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720
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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 
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Kηδεύθηκε χθες ο αστυνοµικός, 
Μπράϊσον Άντερσον, που όπως εί-
ναι γνωστό µαχαιρώθηκε θανάσιµα 

την περασµένη Πέµπτη, όταν κλήθηκε σε 
σπίτι της περιοχής Oakville, βορειοδυτι-
κά του Σίδνεϊ, όπου είχε ξεσπάσει φασα-
ρία ανάµεσα σε γείτονες. Στον 45χρονο 
πατέρα τριών παιδιών είπαν το στερνό 
αντίο µέλη της οικογένειάς του, φίλοι, 
επίσηµοι και πλήθος κόσµου.

Η κηδεία του έγινε στον Καθεδρικό 
Ναό Σεντ Πάτρικς, στο Παραµάτα.

Oπως φαίνεται το σεξ έχει πολλές 
ιδιότητες που δεν περνούν απαρα-
τήρητες από τους επιστηµονικούς 

κύκλους. Μία έρευνα που έγινε σε ζευ-
γάρια της Αυστραλίας αποκάλυψε πως 
όχι µόνο τα Χριστούγεννα είναι µία πολύ 
στρεσογόνος περίοδος, αλλά αρκετός κό-
σµος δεν αντέχει το βάρος αυτής της κα-
τάστασης.

Οι γιορτινές µέρες που σχεδόν µας 
υποχρεώνουν να είµαστε χαρούµενοι, να 
ανταλλάσσουµε δώρα και να χαµογελάµε 

πιέζουν σε τέτοιο βαθµό που προκαλούν 
ψυχολογικά προβλήµατα και τάσεις αυτο-
καταστροφής. Ποια είναι η λύση για όλα 
αυτά; Με ένα ποσοστό 77% οι Αυστρα-
λοί βρίσκουν παρηγοριά και λύση σε όλα 
τους τα προβλήµατα στο σεξ, το οποίο και 
θεωρούν πως τους έχει σώσει τη ζωή. Με 
την παραγωγή των ενδορφινών κατά τη 
διάρκεια του σεξ, το µυαλό χαλαρώνει και 
η ψυχολογία των ζευγαριών ανεβαίνει.

Μια χαρά βρήκαν τη διέξοδό τους οι 
Ααυστραλοί! Στο κρεβάτι…

Oι αστυνοµικές αρχές της Αυστρα-
λίας εξέδωσαν ανακοίνωση προ-
ειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για 

τη χρήση του λογισµικού χαρτογράφη-
σης του κινητού τηλεφώνου iPhone της 
Apple, αφού πολλοί ήταν οι αυτοκινητι-
στές που κατέληξαν σε µια περιοχή της 
ερήµου, η οποία είναι γεµάτη µε δηλη-
τηριώδη φίδια.

Οι αρχές στη νοτιοανατολική Βικτώ-
ρια, ανακοίνωσαν ότι πολλές ήταν οι 
περιπτώσεις όπου αναγκάστηκαν να 
στείλουν αστυνοµικούς προκειµένου να 
διασώσουν αυτοκινητιστές που είχαν 
αποκλειστεί στην περιοχή για περισ-
σότερες από 24 ώρες «χωρίς τροφή ή 
νερό», αφού αντί να φτάσουν στην του-
ριστική πόλη της Μιλντούρα, κατέληξαν 
70 χιλιόµετρα µακριά στο Εθνικό Πάρκο 
Μάρεϊ Σάνσετ. «Ο τελευταίος που χρει-
άστηκε διάσωση, ήταν την περασµένη 
Παρασκευή το βράδυ. Το αυτοκίνητό του 
σταµάτησε και ήταν πολύ φοβισµένος να 
βγει από το όχηµά του. Όπως µας είπε 
αργότερα, είδε ένα φίδι, µια κατσίκα και 
µια αλεπού», δήλωσε προχθές ο Επιθε-
ωρητής της αστυνοµίας στη Μιλντούρα, 
Σάϊµον Κλέµενς.

Το Εθνικό Πάρκο Μάρεϊ Σάνσετ, είναι 
µια σχετικά παρθένα περιοχή, προσβά-
σιµη µόνο µε τη χρήση τετρακίνητων 
αυτοκινήτων. Ο κ. Κλέµενς δήλωσε ότι 
τουλάχιστον έξι οχήµατα είχαν κολλήσει 

σε αµµώδεις περιοχές του Πάρκου, µετά 
τις οδηγίες που ακολούθησαν από το λο-
γισµικό χαρτογράφησης του iPhone.

«Η διάσωση των ατόµων που απο-
κλείστηκαν µε τα οχήµατά τους στις αµ-
µώδεις περιοχές ήταν σχετικά εύκολη. 
Αλλά οι θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας ανεβαίνουν πολύ. Σήµερα, 
παραδείγµατος χάρη, είχαµε 46 βαθµούς 
Κελσίου. Αν βρίσκονταν εκτός των οχη-
µάτων τους, υπό αυτές τις θερµοκρασίες 
και δεν είχαν σήµα στο κινητό τους τη-
λέφωνο, τότε η κατάσταση θα µπορούσε 
να είχε εξελιχθεί δραµατικά», τόνισε ο 
Επιθεωρητής της αστυνοµίας.

Ο κ. Κλέµενς δήλωσε ότι οι αστυνο-
µικές αρχές επικοινώνησαν µε την εται-
ρεία Apple για το θέµα. Παρά το γεγο-
νός ότι η εταιρεία έχει πλέον διορθώσει 
την τοποθεσία της Μιλντούρα για όσους 
ταξιδεύουν από τη Νότια Αυστραλία, οι 
ταξιδιώτες που πραγµατοποιούν αναζή-
τηση για τη διαδροµή από την Μελβούρ-
νη, εξακολουθούν να λαµβάνουν λανθα-
σµένες οδηγίες.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Apple, 
Τιµ Κουκ, ζήτησε τον Σεπτέµβριο δηµό-
σια συγνώµη από τους πελάτες της, για 
τα προβλήµατα που είχαν εµφανιστεί 
στη νέα εφαρµογή χαρτογράφησης, ενώ 
πρότεινε τη χρήση της αντίστοιχης υπη-
ρεσίας της ανταγωνιστικής εταιρείας, 
Google, έως ότου επιλυθεί το θέµα.

Oι εργαζόµενοι για την κατασκευή της 
τεράστιας µονάδας υγροποίησης φυ-
σικού αερίου στην περιοχή Chevron 

της ∆υτικής Αυστραλίας δεν πρέπει να κα-
θίσουν ούτε λεπτό, όσο διαρκεί η βάρδια 
τους, για να µην επηρεαστεί η παραγωγι-
κότητα της επένδυσης, συνολικού κόστους 
πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Αυτό αναφέρεται σε οδηγία της εται-
ρείας Leighton που κατασκευάζει την τε-
ράστια µονάδα, µετά τη δηµοσιοποίηση 
στοιχείων που δείχνουν ότι το κόστος κα-
τασκευής ξεπέρασε κατά 40% τον προβλε-

πόµενο προϋπολογισµό. 
«Οι εργάτες (συνήθως οικοδόµοι) δεν 

επιτρέπεται να καθίσουν όσο διαρκεί η 
βάρδια τους εκτός και αν αυτό απαιτείται 
από τα καθήκοντά τους» σηµειώνεται στην 
σχετική οδηγία του εργοδότη. 

Ο Αυστραλός υπουργός Εργασίας, Μπιλ 
Σόρτεν, χαρακτήρισε την οδηγία «απαρά-
δεκτη» και διερωτήθηκε αν «ο έξυπνος 
που την έγραψε καθόταν ή ήταν όρθι-
ος», ενώ τόνισε ότι οι εργαζόµενοι είναι 
ευσυνείδητοι και δεν χρειάζονται τέτοιου 
είδους οδηγίες. 

Κηδεύθηκε χθες 
ο αδικοχαµένος αστυνοµικός

Πως το σεξ σώζει ζωές 
ειδικά κατά τη διάρκεια 
των Χριστουγέννων 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ

Αποκλείστηκαν στην έρηµο 
λόγω… iPhone 

Εταιρεία δεν επιτρέπει στους εργαζόμενούς της 
να καθίσουν όσο διαρκεί η βάρδια τους

«ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ» Η Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


