
O Κόσμος THURSDAY 21 MARCH 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720
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Κουρεύουν και τις καταθέσεις του Ντάουνερ στην Κύπρο! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΙΑ 
ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
& ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκµάθησης Αγγλικών 
(ΚΤΕΑ) σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Ελληνο-
Αυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ (ΣΕΑΕ) διοργα-
νώνει πληροφοριακό απόγευµα στα Ελληνικά για 
νεοαφιχθείσες Ελληνικές οικογένειες και για άλλους 
ενδιαφερόµενους Έλληνες οµογενείς του Σύδνεϋ για 
το σύστηµα παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας επί 
γενικών αλλά και ειδικών εκπαιδευτικών θέµατων. 
Οι πληροφορίες θα επικεντρωθούν στην δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, δηλαδή στο 
Εξατάξιο Γυµνάσιο και στα Κέντρα Ταχύρρυθµης 
Εκµάθησης Αγγλικών (ΚΤΕΑ) ενώ θα γίνουν και 
κάποιες αναφορές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Θα γίνει και ενηµέρωση για την επιλογή του µαθή-
µατος των Νεοελληνικών & Αρχαίων Ελληνικών 
από τα παιδιά και τις απαιτήσεις του. Ενηµερωθείτε 
για τις υποχρεώσεις προς το σύστηµα παιδείας, πως 
λειτουργεί, την βοήθεια που µπορείτε να έχετε και τα 
σχετικά για να είστε «µέσα στα πράγµατα» κατά την 
προσωρινή ή µόνιµη εγκατάστασή σας στο Σύδνεϋ 
και την Αυστραλία και τις µεταφραστικές υπηρεσίες 
στα Ελληνικά καθώς και άλλες υπηρεσίες. 

Το απόγευµα θα είναι και µια καλή ευκαιρία να 
γνωριστούν εκ νέου οι νεοαφιχθέντες Έλλαδίτες 
γονείς µεταξύ τους και να δικτυωθούν περαιτέρω.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ-∆Ι-
ΚΤΥΩΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Tρίτη 26 Μαρτίου 2013
ΩΡΑ:        5.45µµ (για έναρξη στις 6.00µµ)-

7.30µµ. Θα προσφερθούν καφές & κέρασµα
ΧΩΡΟΣ:  Κέντρο Ταχύρρυθµης Εκµάθησης Αγ-

γλικών Μάρρικβιλλ, Northcote Street, Marrickville, 
εντός του Γυµνασίου του Μάρρικβιλλ, 10 λεπτά µε 
τα πόδια από τον σιδηροδροµικό σταθµό. Yπάρχει 
και µεγάλος χώρος για πάρκιγκ αυτοκινήτων εντός 
του σχολείου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (RSVP): ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ   
Παρακαλείστε όπως απαντήσετε AΠΕΥΘΕΙΑΣ 

στον Προϊστάµενο του ΚΤΕΑ Μάρρικβιλλ, κο ∆ηµή-
τριο Καµετόπουλο, έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 
για να κανονιστούν οι θέσεις και το όλο πρόγραµµα 
προτιµητέα µέσω email jkametopoulos@ yahoo.
com.au ή στο τηλέφωνο 9550 0251, ώρες εργασίας 
ή στο κινητό 0414 714807 µετά τις 4.30 τις καθη-
µερινές και όλο το σ/κ. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Είσοδος 
ελεύθερη.

Μεταξύ των Αυστραλών καταθετών 
που ενδέχεται να χάσουν χρήµατα στην 
Κύπρο, λόγω της φορολόγησης των κατα-
θέσεων είναι και ο ειδικός απεσταλµένος 
του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό, Αλεξάντερ Ντάουνερ.

Ο πρώην Αυστραλός υπουργός Εξωτε-
ρικών δήλωσε στα αυστραλιανά µέσα ενη-
µέρωσης ότι έχει προσωπικό τραπεζικό 
λογαριασµό στην Κύπρο, αλλα αρνήθηκε 
να αναφέρει το ύψος των καταθέσεών του. 
Σηµείωσε, πάντως, ότι θα φορολογηθεί 
µε 6,75% αλλά δεν έδειχνε ιδιαίτερα ενο-
χληµένος. «Η εναλλακτική λύση θα ήταν 
η πτώχευση της τράπεζας και τότε θα τα 
έχανα όλα» , είπε ο κ. Ντάουνερ.

Σύµφωνα µε τον αυστραλιανό τύπο, 
Αυστραλοί επενδυτές έχουν καταθέσεις σε 
κυπριακές τράπεζες συνολικού ύψους 75 
εκατοµµυρίων δολαρίων.

Ο γνωστός επιχειρηµατίας και πρώ-
ην Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας 
Μελβούρνης, Στέλιος Αγγελοδήµου, που 
επισκέπτεται συχνά την Κύπρο και έχει 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκεί, δή-
λωσε ότι οι καταθέσεις Αυστραλών σε κυ-
πριακές τράπεζες είναι περιορισµένες.

«Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει τα 
λεφτά του αλλά προκειµένου να απο-
φύγει την πτώχευση η πατρίδα µας θα 
επιβαρυνθούµε όλοι µε κάποιο κό-
στος. Για να έχει τα χρήµατά του ένας 
οµογενής από την Αυστραλία στην 
Κύπρο, αυτό σηµαίνει ότι δεν τα έχει 
και άµεση ανάγκη. Που σηµαίνει πως 
µπορεί να αντέξει µια µικρή θυσία για 
την πατρίδα. Η Κύπρος θα ξεπεράσει 
την κρίση», είπε ο κ. Αγγελοδήµου και 
προσέθεσε: «εξάλλου οι καταθέτες θα 
αποζηµιωθούν µε κάποιο τρόπο σύµ-

φωνα µε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη».
Ένας άλλος γνωστός παράγοντας της 

οµογένειας και επιχειρηµατίας, ο Ντίνος 
Τουµάζος, σηµείωσε πως σύµφωνα µε τα 
όσα γνωρίζει λίγοι Κύπριοι της Αυστρα-
λίας έχουν καταθέσεις στην Κύπρο, επι-
σήµανε, όµως, ότι «όλοι οι Κύπριοι της 
Αυστραλίας είναι αναστατωµένοι και σο-
καρισµένοι µε αυτά που συµβαίνουν στην 
πατρίδα τους».

Την Τρίτη πάντως οι συναλλαγές 
ανέκαµψαν στην Αυστραλία και κά-
λυψαν την πτώση που σηµειώθηκε 
την ∆ευτέρα λόγω Κύπρου. Εκτιµά-
ται ότι χθες χάθηκαν 28 δισ. δολά-
ρια στις αυστραλιανές συναλλαγές 
λόγω των δραµατικών εξελίξεων 
στην Κύπρο, αλλά την Τρίτη οι επεν-
δυτές επέστρεψαν δριµύτεροι και κά-
λυψαν τη διαφορά.

Τον ερχόµενο Αύγουστο θα εξεταστεί η έφεση κατά της αθωωτικής 
απόφασης του «µπάριστερ» του Περθ, Λόϊντ Ρέϊνι, που είχει κατηγο-
ρηθεί πέρσι για την δολοφονία της συζύγου του Κορίν. Ο ∆ηµόσιος 
Κατήγορος, Λόϊντ Μπαµπ, υπέβαλε έφεση κατά της αθωωτικής απόφα-
σης του Ρέϊνι. Την απόφαση είχε πάρει τον περασµένο Νοέµβριο, ο αρ-
χιδικαστής της Βόρειας Επικράτειας, Μπράϊαν Μάρτιν, ενώ η δίκη είχε 
χαρακτηριστεί «δίκη της δεκαετίας». Προχθές ανακοινώθηκε ότι η έφεση 
θα εξεταστεί στις 6 Αυγούστου. Να υπενθυµίσουµε ότι η Κορίν Ρέϊνι είχε 
εξαφανιστεί στις 7 Αυγούστου 2007 και το πτώµα της βρέθηκε 9 µέρες 
αργότερα σε πρόχειρο τάφο στο εικονικό πάρκο Κινγκ του Περθ.

Τον Αύγουστο η εξέταση της έφεσης κατά
 της αθωωτικής απόφασης του Λόϊντ Ρέϊνι


