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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Αγαπητά μέλη και φίλοι των Ηπειρωτών
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, τα 
Διοικητικά Συμβούλια της Πανηπειρωτικής Ένωσης και του Συνδέσμου 
Ηπειρωτών σας εύχονται Χρόνια Πολλά και κάθε ευτυχία για τον καινούργιο 
χρόνο 2013.
Στις 26 Δεκεμβρίου (Boxing Day) σας προσκαλούμε στη Λέσχη του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, (160-164 Livingstone Rd. Marrickville) 7μμ για να γιορτάσουμε μαζί 
στον Χριστουγεννιάτικο χορό μας.
Ο Συμπατριώτης και υποστηρικτής μας Νίκος Δημάκης θα μας ετοιμάσει τα πιο 
νόστιμα φαγητά, ενώ για τη διασκέδασή μας επέλεξε την καλύτερη ορχήστρα.
Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού για ενήλικες $35.00. Για παιδιά (κάτω των 12 
ετών) δωρεάν.
Επίσης την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013  σας περιμένουμε στην καθιερωμένη 
εκδρομή μας στο Dolls Point. Θα υπάρχουν στη διάθεσή σας σουβλάκια και ποτά. 
(Σε περίπτωση βροχής η εκδρομή θα αναβληθεί για την Κυριακή 20 Ιανουαρίου).
Η παρουσία σας και στις δυο εκδηλώσεις θα μας γεμίσει χαρά.
Παρακαλούμε για κρατήσεις θέσεων, για το χορό της 26ης Δεκεμβρίου, 
τηλεφωνήστε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου στα τηλέφωνα:

Κωνσταντίνος Κιτσαντώνης 9809 4549
Παναγιώτης Χατζής 9637 5389
Νίκος Βαγεράκας 9810 4418
Ευάγγελος Τασιούλας 9807 1947
Βασίλειος Τασιούλας 9633 2732

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
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Mια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο 
χθες το πρωί, όταν παρασύρθηκε 
από επιβατική αµαξοστοιχία βό-

ρεια του Σίδνεϊ. Εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν υποψίες 
ότι πρόκειται για έγκληµα.

Το τραγικό συµβάν έγινε στο Asquith 

µε αποτέλεσµα να διακοπούν πολλά δρο-
µολόγια τραίνων από το Νιούκαστλ µέχρι 
το Σέντραλ Κόουστ και από το Μπεράου-
ρα µέχρι το Χόρνσµπι.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας δήλωσε 
ότι διενεργείται ιατροδικαστική έρευνα 
για τα αίτια του θανάτου της γυναίκας.

Σηµαντική αύξηση στον αριθµό ατό-
µων που καταφεύγουν σε κέντρα 
αποτοξίνωσης της Ν.Ν.Ουαλίας, 

ζητώντας βοήθεια για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων που έχουν σχέση µε την 
χρήση αµφεταµινών, παρατηρήθηκε στο 
οικονοµικό έτος 2011- 2012, σύµφωνα 
µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα 
η υπηρεσία Odyssey House.

Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε αύξηση 
20% στον αριθµό ατόµων που εισήχθη-
σαν στις κλινικές αποτοξίνωσης για χρή-
ση των ναρκωτικών ice και speed.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Odyssey 
House, Τζέϊµς Πιτς, τόνισε ότι από τα 
643 άτοµα που κατέφυγαν στην κλινική 
αποτοξίνωσης της υπηρεσίας, το 56% 
έπασχαν από διανοητικές ασθένειες.

Κάθε βράδυ, περισσότεροι από 19.000 
βρίσκουν καταφύγιο σε κέντρα προ-
σωρινής στέγασης φιλανθρωπικών 

οργανισµών της Αυστραλίας, σύµφωνα µε 
τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν χθες 
στη δηµοσιότητα. Έκθεση του Αυστραλια-
νού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας, υπο-
στηρίζει ότι ο ετήσιος αριθµός Αυστραλών 
που χρησιµοποιούν τα κέντρα προσωρινής 
στέγασης,  ανήλθε στις 230.000 ενώ από 
αυτούς, οι 128.378 αντιµετωπίζουν τον 
σοβαρό κίνδυνο να µείνουν άστεγοι.

Σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία του εν 
λόγω Ινστιτούτου, στα άτοµα αυτά το 29% 
ήταν παιδιά κάτω των 17 χρόνων και το 
17% παιδιά κάτω των 10 χρόνων.

Τον µεγαλύτερο αριθµό άστεγων που κα-
τέφυγαν σε κέντρα προσωρινής στέγασης 
των φιλανθρωπικών οργανισµών της χώ-

ρας, έχει η Βικτώρια µε 76.590 και ακο-
λουθούν η Ν.Ν.Ουαλία µε 53.532 και το 
Κουίνσλαντ µε 42.930.

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα τελευ-
ταία στοιχεία, οι άστεγοι αυξάνονται συ-
νεχώς στην Αυστραλία. Το ποσοστό κατα-
γράφει αύξηση της τάξης του 17% µέσα σε 
διάστηµα πέντε χρόνων.   

Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της 
χώρας, το 2006 οι άστεγοι ανέρχονταν 
στις 90.000 και η κυβέρνηση είχε υπο-
σχεθεί πως έως το 2020 θα είχαν µειω-
θεί στις 45.000. Όµως, τα τελευταία στοι-
χεία δείχνουν πως οι άστεγοι έφθασαν τις 
105.000 κι ο αριθµός τους ακολουθεί ανο-
δική πορεία.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση πιέζεται να 
διαθέσει περισσότερα κονδύλια για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Eνα «Ίδρυµα για την Ελευθερία του 
Τύπου» το οποίο θα χρηµατοδοτήσει 
και θα υποστηρίξει τις οργανώσεις 

που δέχονται επίθεση επειδή δηµοσίευσαν 
την αλήθεια, ανάµεσά τους και τον ιστό-
τοπο Wikileaks, εγκαινιάστηκε προχθές 
από προσωπικότητες στις ΗΠΑ, αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της η ιστοσελίδα του Αυ-
στραλού ιδρυτή του εν λόγω ιστότοπου, 
Τζούλιαν Ασάνζ. Το Ίδρυµα προτίθεται να 
προωθήσει και να χρηµατοδοτήσει «την 
επίµονη ερευνητική δηµοσιογραφία, υπέρ 
του δηµοσίου συµφέροντος που θα έχει ως 
στόχο να αποκαλύψει πράξεις κακοδιαχεί-
ρισης, τη διαφθορά και τις παράνοµες πρά-
ξεις εκ µέρους της κυβέρνησης».

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετέχουν, 
µεταξύ άλλων, ο Ντάνιελ Έλσµπεργκ που 
έδωσε τα περίφηµα έγγραφα του Πεντα-
γώνου στους New York Times το 1971, το 
µέλος του EFF, Τζον Πέρι Μπάρλοου, η 
δηµοσιογράφος, µπλόγκερ και ακτιβίστρια 
υπέρ των ψηφιακών δικαιωµάτων Σένι 
Ζαρντάν και ο ηθοποιός Τζον Κιούζακ.

Το Wikileaks έγινε παγκόσµια γνωστό 
το 2010 µε τη δηµοσίευση εµπιστευτικών 
και απόρρητων εγγράφων του αµερικανι-
κού στρατού για τους πολέµους στο Ιράκ 
και το Αφγανιστάν, καθώς και περίπου 
250.000 αµερικανικών διπλωµατικών τη-
λεγραφηµάτων. Σε ανακοίνωσή του κατη-
γορεί τις γιγαντιαίες εταιρείες πιστωτικών 
καρτών Visa και Mastercard, τον ιστότοπο 
εκκαθάρισης πληρωµών µέσω διαδικτύου 
Paypal και την Bank of America, ότι µπλό-
καραν «το 95% των δωρεών προς όφελος 
του Wikileaks», γεγονός που προκάλεσε 
µείωση των οικονοµικών αποθεµάτων του 
«από πάνω από ένα εκατοµµύριο δολάρια 

το 2010, σε λιγότερο από χίλια δολάρια το 
∆εκέµβριο του 2012».

Στα τέλη Νοεµβρίου, ο 41χρονος Ασάνζ 
είχε ισχυριστεί ότι αυτό το µπλοκάρισµα 
των δωρεών είχε ως αποτέλεσµα µια συ-
νολική απώλεια εσόδων ύψους 36,9 εκα-
τοµµυρίων ευρώ. «Πολεµήσαµε αυτόν τον 
ανήθικο αποκλεισµό για δύο ολόκληρα 
χρόνια. Τον καταρρίψαµε ενώπιον των δι-
καστηρίων στη Γαλλία και τη Γερµανία, και 
σήµερα, µε τους γενναιόδωρους και ισχυ-
ρούς φίλους µας, οι οποίοι εξακολουθούν 
να πιστεύουν στην Πρώτη Τροπολογία [του 
αµερικανικού Συντάγµατος, η οποία κατο-
χυρώνει την ελευθερία του Τύπου] θα τον 
καταρρίψουµε και στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες», αναφέρει ο Ασάνζ σε ανακοίνωσή του.

Το Ίδρυµα δίνει τη δυνατότητα «οι δω-
ρεές προς το Wikileaks να εκπίπτουν 
πλέον από τους φόρους στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και την Ευρώπη» και επιτρέ-
πει τη χρηµατοδότηση και άλλων ει-
δησεογραφικών ιστοσελίδων, όπως οι 
TheupTake, TheNationalSecurityArchive 
και MuckRockNews.

Τραίνο παρέσυρε 
και σκότωσε γυναίκα

ΣΤΟ ASQUITH

Αύξηση 20% στον αριθμό των ατόμων 
που καταφεύγουν σε κλινικές αποτοξίνωσης 
για χρήση αμφεταμινών

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

Εγκαινιάστηκε στις ΗΠΑ
Ίδρυµα για την Ελευθερία του Τύπου 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ WIKILEAKS ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
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