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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.
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Α SHADE ABOVE THE REST

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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sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquiries
για να διαφηµιστείτε

Επιφυλακτικός εµφανίζεται ο ∆ι-
οικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας 
της Αυστραλίας, Γκλεν Στίβενς, για τα 
µέτρα που ελήφθησαν στην Κύπρο και 
εκφράζει ανησυχίες «για το ενδεχόµε-
νο να εφαρµοσθούν και σε άλλες πε-
ριπτώσεις χωρών της ευρωζώνης που 
πλήττονται από την οικονοµική κρίση».

Ο κ. Στίβενς υποστηρίζει ότι «καλώς 
προφυλάχθηκαν οι καταθέτες κάτω 
των 100 χιλιάδων ευρώ», εκφράζοντας 
την ελπίδα ότι οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες 
«θα αντιµετωπίσουν ξεχωριστά την 
κάθε περίπτωση, µε προγράµµατα στή-

ριξης προσαρµοσµένα στα οικονοµικά 
δεδοµένα της κάθε χώρας σε ανάγκη 
στήριξης».

Υπενθύµισε ότι οι διεθνείς κανο-
νισµοί για το τραπεζικό σύστηµα, οι 
οποίοι ορίσθηκαν µετά την κρίση του 
2008, «αποδεικνύονται πολύ δύσκο-
λο να εφαρµοσθούν στην πράξη, τόσο 
από τις ΗΠΑ όσο και από την ΕΕ, µε 
εξαίρεση την Αυστραλία και λίγες ακό-
µα χώρες παγκοσµίως».

Σε δηµοσιεύµατα του αυστρα-
λιανού τύπου αναφέρεται ότι τα 
κυπριακά ΜΜΕ «θεωρούν τη Γερ-

µανία, γενικότερα, και ειδικότερα 
την καγκελάριο κ. Μέρκελ και τον 
υπουργό Οικονοµικών κ. Σόϊµπλε, 
ως αποκλειστικά υπεύθυνους για 
την εθνική τραγωδία της Κύπρου», 
ενώ υποστηρίζεται ότι το «αντι-
γερµανικό αίσθηµα είναι κοινό και 
για την Ελλάδα και για την Ιταλία», 
γεγονός που συνιστά «αδικία, κα-
θώς οι Γερµανοί φορολογούµενοι 
θα κληθούν για µία ακόµα φορά 
να στηρίξουν οικονοµικά άλλη µία 
χώρα της ευρωζώνης αντιµέτωπη 
µε την οικονοµική κρίση».

Επιφυλακτική η Αυστραλία  με τη λύση στην Κύπρο
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Την πλήρη υποστήριξή του στον πρόεδρο της Υπη-
ρεσίας Υποδοµών της Ν.Ν.Ουαλίας, Νικ Γκρέϊνερ, 
εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της πολιτείας, Μπάρι 
Ο’Φάρελ, µετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος 
του για κακή διαχείριση.

Ο κ. Γκρέϊνερ και η εταιρία Bradken στην οποία δι-
ατελεί πρόεδρος, µε εντολή του Οµοσπονδιακού ∆ι-
καστηρίου πρέπει να καταβάλουν αποζηµίωση $22 
εκατοµµ. στην Ελβετική εταιρία Pala.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κ. Γκρέϊνερ – 

πρώην πολιτειακός πρωθυπουργός - έπεισε την 
Pala να πουλήσει την κατασκευαστική της εταιρία, 
Norcast, σε τιµή χαµηλότερη από το 50% της αξίας 
της.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, η πολι-
τειακή Αντιπολίτευση ζήτησε από τον κ. Ο’Φάρελ να 
απολύσει τον κ. Γκρέϊνερ, αλλά ο Πρωθυπουργός αρ-
νήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η µέχρι σήµερα 
προσφορά του κ. Γκρέϊνερ στη σηµερινή κυβέρνηση 
ήταν πρώτης τάξεως».

Την πλήρη υποστήριξή του στον Νικ Γκρέϊνερ 
εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας


