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Την διάθεση κεφαλαίων ύψους $1 δις για 
την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου στο δυτικό 
Σίδνεϊ, υποσχέθηκε η Πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, η οποία συνεχίζει την πενθήµερη πε-
ριοδεία της στην περιοχή.

Όπως είναι γνωστό, η κα Γκίλαρντ βρίσκεται 
στο δυτικό Σίδνεϊ αυτή τη βδοµάδα, σε µια ξεκά-
θαρη προσπάθειά της να κερδίσει την υποστή-
ριξη των ψηφοφόρων. Στην περιοχή αυτή βρί-
σκονται πολλές αµφίρροπες βουλευτικές έδρες, 
που θα µπορούσαν να κρίνουν το τελικό αποτέ-
λεσµα των εκλογών της 14ης Σεπτεµβρίου.

Να σηµειωθεί ότι περισσότερα από 1,000 
άτοµα συγκεντρώθηκαν προχθές το βράδυ 
στο Πανεπιστήµιο του ∆υτικού Σίδνεϊ, όπου η 
Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή 
της δεν πρόκειται να παραµελήσει τους κατοί-
κους της περιοχής.

Συγκεκριµένα η κα Γκίλαρντ υποσχέθηκε ότι 
πολλά από τα προγράµµατα της κυβέρνησής της 
συµπεριλαµβάνουν και το δυτικό Σίδνεϊ, όπως 
η κατασκευή ειδικής οδικής αρτηρίας για φορ-
τηγά από το Σίδνεϊ στο Λιµάνι του Μπότανι.

Ακόµη, θα προχωρήσει στην κατασκευή τού-
νελ σύνδεσης των δυτικών προαστίων µε το 
Σίδνεϊ.

Η κα Γκίλαρντ δεσµεύθηκε ακόµη µε την 
υπόσχεση ότι η κυβέρνησή της θα διαθέσει τα 
απαιτούµενα κεφάλαια για την κατασκευή νέου 
αυτοκινητόδροµου µήκους 33 χλµ που θα ενώ-
σει τον αυτοκινητόδροµο Μ4 µε το αεροδρόµιο, 
το Λιµάνι του Μπότανι και τον αυτοκινητόδρο-
µο Μ5.

Το έργο αυτό θα κοστίσει συνολικά $10 δις, 
από τα οποία το 75% θα προέλθουν από διόδια 
και $1,8 δις από την πολιτειακή κυβέρνηση.

Εντυπωσιακή επιτυχία σηµείωσε ο χορός 
που οργάνωσε η ΑΧΕΠΑ Βικτόριας µε την 
συµβολή και άλλων οµογενειακών φορέων, 
το Σάββατο το βράδυ, στο Star’s International 
της Μελβούρνης µε στόχο την ενίσχυση της 
οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσµου».

Τετρακόσιοι οµογενείς περίπου ήταν εκεί, 
προκειµένου να ενισχύσουν την αξιόλογη 
προσπάθεια µε τη συγκέντρωση ενός σεβα-
στού ποσού.

Πρόσφατα η ΑΧΕΠΑ, είχε οργανώσει εκ-
δήλωση, σε παραλιακή τοποθεσία της Μελ-
βούρνης, για την ενίσχυση της οργάνωσης 
«Κιβωτός του Κόσµου» που δραστηριοποιεί-
ται στη µέριµνα παιδιών που ζουν σε συν-
θήκες εξαθλίωσης και υποσιτισµού, χωρίς 
ιατρική φροντίδα, χωρίς µέλλον, τα περισ-
σότερα από µονογονεϊκές οικογένειες, αλλά 
και πολλά από αυτά χωρίς γονείς.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, 
Βικτόριας, Σπύρος Ροµποτής, συνολικά 
έχουν συγκεντρωθεί µέχρι στιγµής γύρω 
στις 70.000 δολάρια για την «Κιβωτό του 
Κόσµου».

Με χορό οι οµογενείς 
ενίσχυσαν την «Κιβωτό 
του Κόσµου»

 
 

 
 
 
 

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. 

Μπορεί να µην πήρε το πρώτο βρα-
βείο αλλά ο οµογενής µουσικός από τη 
Μελβούρνη, Παναγιώτης Μουσαφειρι-
άδης, δηλώνει ευτυχής που του δόθη-
κε τιµητική διάκριση του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών για την προσήλωσή 
του στην προώθηση της αρµονικής συµ-
βίωσης διαφόρων εθνοτήτων µέσω του 
πολιτισµού.

Ο Παναγιώτης Μουσαφειριάδης που 
διευθύνει ορχήστρες συµφωνικής µου-
σικής είναι και ο δηµιουργός του φορέα 
Cultural Infusion (Πολιτιστικές Εµπνεύ-
σεις) της Αυστραλίας.

Ο φορέας Cultural Infusion είχε συ-
µπεριληφθεί στον τελικό κατάλογο δέκα 
φορέων από τον οποίο το τµήµα του 
ΟΗΕ UNAOQ επέλεξε έναν για το βρα-
βείο προώθησης αρµονικής συµβίωσης 
όλων των φυλών µέσω του πολιτισµού.

Η τελετή απονοµής έγινε στη Βιέννη 
παρουσία και του Γενικού Γραµµατέα του 
ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.

$1 δις για το οδικό δίκτυο του Δυτικού
 Σίδνεϊ  υπόσχεται η Τζούλια Γκίλαρντ

∆εν πήρε το πρώτο 
βραβείο αλλά δηλώνει 
ευτυχής ο Παναγιώτης 
Μουσαφειριάδης


