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Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της Διακοινοτικής Επιτροπής Νέας Νότιας Ουαλίας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλάις, η οποί αποτελείται από 31 ενορίες, θα 
ήθελα να Σας συγχαρώ για την εκλογή Σας, ως Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Εύχομαι η θητεία Σας να είναι δημιουργική και παραγωγική. Ο Θεός να 
Σας δίδει υγεία, φώτιση και κουράγιο για να μπορέσει η Κυβέρνησή Σας 
να δώσει ένα τέλος στην τουρκική κατοχή και να φέρει εις πέρας την λύση 
εκείνη που επιθυμεί ολόκληρος ο λαός της Κύπρου.

Επίσης ευχόμεθα οι προσπάθειές σας για καλυτέρευση της οικονομίας να 
στεφθούν με επιτυχία.

Με πολύ τιμή,

Παναγιώτης Θεοφίλου Ο.Α.Μ.
Πρόεδρος Διακοινοτικής Επιτροπής Νέας Νοτίου Ουαλίας
Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας
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Α.Ε. Κον Νίκο Αναστασιάδη,
Πρόεδρον
Κυπριακής Δημοκρατίας
Λευκωσία

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Εκ μέρους όλων των μελών της  ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας  και Νέας 
Ζηλανδίας σας συγχαίρουμε για την εκλογή σας σαν πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Είμαστε βέβαιοι ότι η 
μακρόχρονη εμπειρία σας και η αγάπη σας για την Κύπρο και τον 
Λαό της θα πετύχετε στους στόχους σας.

Εμείς  σαν μέλη της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας θα 
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όπως και στο παρελθόν τον δίκαιο 
αγώνα του Κυπριακού Λαού μέχρι την πλήρη δικαίωση του.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δούφας
Πρόεδρος Αχέπα Αυστραλίας
και Νέας Ζηλανδίας
Μελβούρνη 25 Φεβρουαρίου 2013

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοί-
νωσε χθες ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότη-
τα να σχηµατιστεί κυκλώνας ανοικτά του 
Κουίνσλαντ την ερχόµενη βδοµάδα και 
να απειλήσει το βορειοανατολικό τµήµα 
της πολιτείας. Σύµφωνα µε τον εκπρό-
σωπο της υπηρεσίας, Πραντίπ Σινγχ, πε-
ρίπου 600 χµ βορειοανατολικά των Νή-
σων Γουίτσαντεϊ έχει διαµορφωθεί ένα 
ισχυρό σύστηµα χαµηλής βαροµετρικής 
πίεσης που κατευθύνεται σε ανατολική 

κατεύθυνση και αναµένεται να ενταθεί 
την ερχόµενη βδοµάδα. «Το πιθανότερο 
είναι να διαµορφωθεί σε κυκλώνα», τό-
νισε ο κ. Σινγχ, υπογραµµίζοντας πάντως 
πως αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν λόγοι 
ανησυχίας. «Το σύστηµα αυτό κατευθύνε-
ται προς τη Νέα Καληδονία και τα Νησιά 
του Σολοµώντος, αλλά µπορεί να αλλάξει 
κατεύθυνση µετά το Σαββατοκύριακο», 
τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος της Μετεωρο-
λογικής Υπηρεσίας.

Ένας νέος ελληνόφωνος ραδιοφωνικός 
σταθµός εκπέµπει από προχθές στη Μελ-
βούρνη. Πρόκειται για τον σταθµό «Ρυθ-
µός 1656» που εκπέµπει στα µεσαία κύ-
µατα, ενώ από τον περασµένο ∆εκέµβριο 
µετέδιδε τα προγράµµατά του µέσω του 
διαδικτύου. Είναι ο δεύτερος ελληνόφω-
νος ραδιοφωνικός σταθµός της Μελβούρ-
νης που εκπέµπει 24ωρες το 24ωρο, επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα, µε πρώτο το 3ΧΥ 
που εκπέµπει στη συχνότητα 1422 εδώ 
και πολλά χρόνια. «Είµαστε ιδιαίτερα συ-
γκινηµένοι που άλλη µια ελληνική φωνή 

ακούγεται στη Μελβούρνη» δήλωσε ο δι-
ευθυντής του σταθµού και εκ των ιδιοκτη-
τών, Μανώλης Μαυροµάτης, γνωστός από 
τη θητεία του στους ραδιοφωνικούς σταθ-
µούς 3ΧΥ και SBS. Ο άλλος ιδιοκτήτης 
είναι ο γνωστός επιχειρηµατίας, Χρήστος 
Μπαµπατζιάς.

Σύµφωνα µε τον κ. Μαυροµάτη, τα προ-
γράµµατα του σταθµού θα είναι «ποιοτικά, 
ψυχαγωγικά και ενηµερωτικά» µε σύντοµα 
δελτία ειδήσεων και στην αγγλική γλώσσα 
και θα απευθύνονται σε ένα «κάπως πιο 
νεανικό κοινό».

Ανοικτό άφησε το ενδεχόµενο αύξησης 
των εδρών στην πολιτειακή Βουλή, πριν 
τις επόµενες εκλογές, η Πρωθυπουργός 
της Τασµανίας, Λάρα Γκίντινγκς. Το θέµα 
επανέφερε στο προσκήνιο ο Αρχηγός των 
Πρασίνων, Νικ Μακίµ, ο οποίος ζητά να 
αυξηθούν οι έδρες στην πολιτειακή Βουλή 
από 25 σε 35. Η κα Γκίντινγκς δεν απέρ-
ριψε αυτό το ενδεχόµενο, αλλά τόνισε ότι 
το θέµα δεν αποτελεί προτεραιότητα της 
κυβέρνησής της. 

Τόνισε όµως ότι το κόµµα της πολύ πι-
θανόν να υποστηρίξει την πρόταση, όταν 
αυτή κατατεθεί στη Βουλή, στο δεύτερο 
εξάµηνο αυτού του χρόνου.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανάφε-
ραν ότι η αύξηση του αριθµού των πολι-
τειακών Βουλευτών σε 35, υπολογίζεται να 
κοστίσει στην κυβέρνηση $3 εκατοµµύρια 
τον χρόνο. Ενάντια της πρότασης τάχθη-
κε ο εκπρόσωπος του Συνδικάτου Εργα-
ζοµένων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, Τοµ Λιντς, 

ο οποίος τόνισε ότι «οι ψηφοφόροι της 
Τασµανίας δεν θέλουν µεγαλύτερη κυβέρ-
νηση, αλλά καλύτερες υπηρεσίες. Γι’ αυτό 
άλλωστε πληρώνουν φόρους και οπωσδή-
ποτε όχι για να αυξηθούν οι πολιτειακοί 
Βουλευτές», τόνισε ο κ. Λιντς

Νέος κυκλώνας 
απειλεί το Κουίνσλαντ

Νέος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός 
εκπέμπει στη Μελβούρνη 

Ανοικτό το ενδεχόµενο αύξησης του 
αριθµού των Βουλευτών στην Τασµανία

Η Πρωθυπουργός της Τασµανίας, Λάρα Γκίντινγκς


