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GREEK BOOK READING 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Every Saturday afternoon at the Greek Bilingual Bookshop

3pm start
Beginning Saturday 23rd February

All welcome
This event is in the Greek Language only.

The book to be read will be chosen at this first meeting.
Presented by the Hellenic Culture Art Sympraxis 

Κάθε Σάββατο απόγευμα από τις
23 Φεβρουαρίου στις 3μμ στο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Ξεκινώντας από τις 23 Φεβρουαρίου

837 New Canterbury Rd, 
Dulwich Hill/Hurlstone Park

Μια παρουσίαση του 

Ελληνικού Εκπολιτιστικού Κέντρου ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ 

Η Ενωση Ελλήνων λογοτεχνών και Καλλιτεχνών Αυστραλίας (Ε.Ε.Λ.Κ.Α)
σας προσκαλεί στην παρουσίαση της θεατρικής τριλογίας 

(ΜΝΗΜΕΣ)
της κυρίας Ελένης Φωτοπούλου Ρέτση,

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 4 μ.μ. 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη (206-210 Lakemba St. Lakemba).

Το Πρώτο έργο (ΜΝΗΜΕΣ) και το δεύτερο
έργο (ΤΑ ΚΑΤΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΠΑΘΗ)

θα παρουσιάσει η γνωστή εκφωνήτρια και ηθοποιός

Κα Κική Πετρουλάκη – Μπέττι

Το τρίτο έργο (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΝΕΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ)
Θα παρουσιάσει η συγγραφέας

Δεσποινίς Στέφανη Γιαννή

Χρέη τελετάρχη θα τελέσει ο δημοσιογράφος 

της Ελληνικής ραδιοφωνίας SBS κ. Θέμης Καλός

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε:
Στην Πρόεδρο κα Πόπη Αναστασιάδη- Μαλλιάνου: (02)9365 5445

Κα Βηθλεέμ Γεωργέλλη: (02)9743 4148
Κα Αριστέα Αυγουλούπη: (02)9564 6081

ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗ

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
καταδίκασε σε υψηλούς τόνους την τρίτη 
πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε 
προχθές η Βόρεια Κορέα, επικρίνοντας την 
περιφρόνηση της Πιόνγκγιανγκ στην ανη-
συχία της διεθνούς κοινότητας.

Η κα Γκίλαρντ ζήτησε έκτακτη συνεδρί-
αση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και τόνισε ότι «η αυστραλιανή κυβέρνηση 
καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την 
πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας, η 
οποία συνιστά παραβίαση των ψηφισμά-
των του ΟΗΕ».

Ανησυχητική εξέλιξη για την σταθερό-
τητα της περιοχής και προκλητική πρά-
ξη εκ μέρους του καθεστώτος της Πιόν-
γκγιανγκ,  χαρακτήρισε την πυρηνική 
δοκιμή η σκιώδης υπουργός Εξωτερι-
κών, Τζούλι Μπίσοπ. 

O ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν-Γκι Μουν κατα-
δίκασε «την υπόγεια πυρηνική δοκιμή» 
ως «ξεκάθαρη και σοβαρότατη παραβί-
αση» των ψηφισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών. H κίνηση της Πιόνγκγιανγκ 
«απειλεί βαθύτατα την σταθερότητα» 
στην περιοχή, τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την 
τρίτη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κο-
ρέας μετά τις δοκιμές του 2006 και του 
2009, με την οποία η χώρα αψηφά ευ-
θέως τις αντιδράσεις των γύρω χωρών 
και τις κυρώσεις του ΟΗΕ. 

Όλες οι δυνάμεις της περιοχής, της 
Κίνας μη εξαιρουμένης, είχαν προει-
δοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες την 
Πιονγκγιανγκ πως ενδεχόμενη πυρη-
νική δοκιμή θα ήταν πρόκληση για τη 
διεθνή κοινότητα.

Στην Europol κατέφυγαν 
οι Βουλγαρικές Αρχές, από 
την οποία και ζήτησε να δι-
ενεργήσει έρευνες για να 
εξακριβωθεί αν οι δύο άν-
δρες που συνελήφθησαν 
για την βομβιστική επίθεση 
του περασμένου Ιουλίου σε 
λεωφορείο που μετέφερε 
Ισραηλινούς τουρίστες στο 
Μπουργκάς, εκ των οποίων 
ο ένας είναι Αυστραλός, εί-
χαν διασυνδέσεις με την σι-
ιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Οι Βουλγαρικές Αρχές 
ελπίζουν ότι η Europol 
μπορεί να εξακριβώσει 
αν οι δύο συλληφθέντες 
είχαν πληρωθεί από την 
Χεζμπολάχ για να πραγ-
ματοποιήσουν την βομβι-
στική επίθεση, που κόστι-

σε τη ζωή σε 5 Ισραηλίτες 
τουρίστες.

Παράλληλα ζήτησαν από 
τις Αρχές του Λιβάνου να 
εκδώσουν στη Σόφια άλλους 
δύο άνδρες που κρατούνται 
στη Βηρυτό και οι οποίοι πι-
στεύεται ότι είχαν ανάμειξη 
στη βομβιστική επίθεση.

Όπως είναι γνωστό, πρό-
σφατα ο υπουργός Εσωτε-
ρικών της Βουλγαρίας, 
Τσβετάν Τσβετάνοφ, ζήτη-
σε από την Αυστραλία να 
πιστοποιήσει την ταυτότητα 
ενός από τους ύποπτους, 
που ζούσε στη Βουλγαρία 
με το όνομα Μπράϊαν Τζέ-
ϊμεσον. Η σιιτική οργάνω-
ση Χεζμπολάχ, πιστεύεται 
ότι πριν την βομβιστική 
επίθεση είχε μεταβιβάσει 

ηλεκτρονικά - σε δικό του 
τραπεζικό λογαριασμό - 
χρήματα από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που οι βουλγαρικές αρ-
χές έχουν διασταυρώσει με 
αρχές άλλων χωρών, κύριοι 
δράστες της αιματηρής επίθε-
σης ήταν τρία άτομα- δύο με 
καταγωγή από τον Καναδά 
και ένας από την Αυστρα-
λία, αλλά διέμεναν όλοι στον 
Λίβανο (από το 2006 και το 
2010 αντίστοιχα). Η «διείσ-
δυση» των δύο στην Ευρώπη 
και συγκεκριμένα στη Βουλ-
γαρία έγινε με την πραγμα-
τική τους ταυτότητα, ωστόσο 
στις μετακινήσεις τους εντός 
της βουλγαρικής επικράτειας 
χρησιμοποιούσαν πλαστές 
άδειες οδήγησης.

Η Αυστραλία καταδικάζει την 3η 
πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας

Στην Europol στρέφονται 
οι Βουλγαρικές Αρχές για 
τους εγκέφαλους της βομβιστικής 
επίθεσης στο Μπουργκάς

ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ


