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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.Ν.Ο. 

Ανοικτή Συγκέντρωση 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, 12:00μμ 
Στην συγκέντρωση θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο 

Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ  

Αρμόδιος για θέματα Αποδήμων 
Θέμα: Ο Νέος φορολογικός Νόμος για τους Κατοίκους Εξωτερικού 

στην Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba St., Lakemba. 

QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.

www.qualityblinds.com.au 14
70
1

Α SHADE ABOVE THE REST

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται Ομο-
σπονδιακή Κυβέρνηση και Κουίνσλαντ, για 
τα σχέδια της κυβέρνησης του Κάμπελ Νιού-
μαν να προβεί σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα η 
Καμπέρα υποστηρίζει ότι το Κουίνσλαντ θέλει 
να ιδιωτικοποιήσει το υγειονομικό σύστημα 
της πολιτείας, με τον Ομοσπονδιακό Θησαυ-
ροφύλακα Γουέϊν Σουάν να δηλώνει ότι θα 
πολεμήσει τα σχέδια αυτά με όλα τα μέσα.

Η κυβέρνηση του Κάμπελ Νιούμαν σκοπεύ-
ει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
δημόσιας υγείας και ο κ. Σουάν τις χαρακτή-

ρισε ως « λυπηρή ημέρα για το Υγειονομικό 
Σύστημα του Κουίνσλαντ».

«Το Φιλελεύθερο Εθνικό Κόμμα του Κουίν-
σλαντ δεν έχει δεσμευθεί με τις θεμελιώδεις 
αρχές του κρατικού συστήματος ασφάλειας 
υγείας Μέντικεαρ και της δωρεάν νοσοκομει-
ακής περίθαλψης», δήλωσε ο κ. Σουάν.

Τα σχέδια της κυβέρνησης Νιούμαν κατα-
δίκασε και το συνδικάτο των νοσοκόμων του 
Κουίνσλαντ, ενώ από την άλλη πλευρά οι 
γιατροί υποστηρίζουν ότι τα σχέδια αυτά θα 
δώσουν την τονωτική ένεση που χρειάζεται το 
υγειονομικό σύστημα της πολιτείας.

Καμπέρα και Κουίνσλαντ 
οδηγούνται σε μετωπική σύγκρουση

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένας άντρας και μια γυναίκα από το Περθ 
που κατηγορούνται ότι είχαν διευθετήσει να 
γίνει παράνομη κλειτοριδεκτομή στην μικρή 
κόρη τους, πρόκειται να δικαστούν στο Περι-
φερειακό Δικαστήριο της Δυτικής Αυστραλί-
ας. Συγκεκριμένα το ζεύγος κατηγορείται ότι 

ταξίδεψε στο Μπαλί της Ινδονησίας ώστε να 
πραγματοποιηθεί κλειτοριδεκτομή στην μόλις 
12 μηνών κόρη του. Ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι συνη-
θισμένη πρακτική σε πολλές χώρες του κό-
σμου, αλλά στην Αυστραλία είναι παράνομος.

Ήθελαν να κάνουν  κλειτοριδεκτομή στην κορούλα τους


