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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τής Μήτέρας 

το Σάββατο 11 Μάιου 2013
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν το Σάββατο 11 Μάιου 2013 την γιορτή της Μητέρας στο κτήριο του Συλλόγου 279 
Forest RD corner Princes set. BEXLEY. Τιμή μετά φαγητού και ποτού $50 δολάρια παιδιά κάτω των 12 ετών και Μητέρες (Λάιφ Μεμπες) δωρεάν. 

Λόγω περιορισμένου χώρου τηλεφωνήστε εγκαίρως στα γραφείο 9567 6005 και ζητήστε τον Δ. Μπεκρή στο Θ. Αδαμόπουλο στο 9599 4662 
στην Κα Μπαντούνα στο 9705 2450 στην Κα Βασιλοπούλου στο 9597 5218 στην Κα Στασινόπουλου στο 9787 2279 και στην Κα Ρένα στο 9558 5997. 

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Διαμαρτύρονται 
οι φοιτητές 
για τις περικοπές

Σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια 
στα σχέδια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
να προβεί σε περικοπές ύψους $2,3 δις στις 
επιχορηγήσεις της προς τις σχολές τροτιβάθ-
μιας εκπαίδευσης, κατήλθαν χθες χιλιάδες 
φοιτητές σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας .

Τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διοργά-
νωσε το Αυστραλιανό Συνδικάτο Φοιτητών, 
εκπρόσωπος του οποίου ανακοίνωσε ότι 
προγραμματίζονται κι άλλες συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας εντός των ημερών.

Ο Πρόεδρος του συνδικάτου, Τζέϊντ 
Τάϊρελ, δήλωσε ότι οι περικοπές που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση Γκίλαρντ, θα 
έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην ποι-
ότητα της εκπαίδευσης, αλλά και στα χρέη 
των φοιτητών.

“Είμαστε στο πλευρό της Κύπρου” 
«Η Αυστραλία παραμένει αταλάντευτα στο πλευρό της Κυπριακής 

Δημοκρατίας», αναφέρει η Πρωθυπουργός, Τζούλια Γκίλαρντ, σε μή-
νυμά της με την ευκαιρία εκδήλωσης που έγινε στη Μελβούρνη για να 
γιορταστεί η επιτυχημένη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Αναφερόμενη στις σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου, η Αυ-
στραλή Πρωθυπουργός, τόνισε ότι η θέση της Αυστραλίας για το Κυ-
πριακό είναι πάγια και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. «Είναι μια δυ-
νατή σχέση, κτισμένη πάνω στην αλληλοεκτίμηση και την πεποίθησή 
μας, ότι θα επικρατήσει ειρήνη και δικαιοσύνη στην μεγαλόνησο».

Στο μεταξύ σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού 
Αγώνα συζητήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης του Ιουλίου που οργανώ-
νουν οι κατά τόπους Επιτροπές της Αυστραλίας, για την εισβολή της 

Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 και την παράνομη κράτηση του 37% 
του κυπριακού εδάφους, την συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, με θέμα τον προγραμμα-
τισμό για τις εκδηλώσεις Ιουλίου στη Βικτόρια.

Μιλώντας για την εκδήλωση που οργάνωσε η Σ.Ε.Κ.Α. με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης της επιτυχημένης Προεδρίας της Κύπρου στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρός της Κώστας Προκο-
πίου είπε: «Με την εκδήλωση αυτή δείξαμε σε όλους ότι η οικονομική 
κρίση δεν μας έχει καταβάλει, το αντίθετο μάλιστα, η Κύπρος και ο κυ-
πριακός λαός με τις δυνάμεις που διαθέτει και τη θέληση να αγωνιστεί 
και να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες και τα οικονομικά προβλήματα, θα 
ξαναγυρίσει στην οικονομική ευρωστία που τον διέκρινε».

Στυγερή δολοφονία 
Αυστραλού 
στην Παπούα Νέα 
Γουϊνέα

Τη στυγερή δολοφονία ενός Αυστρα-
λού στην Παπούα Νέα Γουίνέα, επιβε-
βαίωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο 62χρονος Ρόμπερτ (Μπομπ) Πέρ-
ντι, από τη Μελβούρνη, πυροβολήθη-
κε εξ επαφής από στέλεχος δεκαμελούς 
συμμορίας οπλοφόρων που είχαν ει-
σβάλει στο σπίτι του κοντά στην περιο-
χή Μάουντ Χάγκεν.

Οι δράστες στη συνέχεια βίασαν μια 
γυναίκα που βρισκόταν εκείνη τη στιγ-
μή στο σπίτι - η οποία πιστεύεται ότι 
κατάγεται από τις Φιλιππίνες - που νο-
σηλεύεται στο Νοσοκομείο του Μάουντ 
Χάγκεν σε σοβαρή αλλά ικανοποιητική 
κατάσταση.

Υπουργός της κυβέρνησης Νάπθαϊν στη Βι-
κτόρια, παραιτήθηκε προχθές από τα καθήκο-
ντά του, αφού πρώτα ομολόγησε ότι διέρρευ-
σε απόρρητες πληροφορίες της κυβέρνησης, 
σε δημοσιογράφο.

Πρόκειται για τον υπουργό Τυχερών 
Παιχνιδιών, Επανορθωτικών Υπηρεσιών, 
Πρόληψης Εγκλήματος και υπεύθυνο για 
την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δίωξης της Δια-

φθοράς, Άντριου Μάκιντος. Ο κ. Μάκιντος 
παραιτήθηκε επίσης και από τα καθήκοντά 
του σε διάφορες βουλευτικές επιτροπές.

Διατήρησε όμως το βουλευτικό του αξί-
ωμα (σημ: εκλέγεται στην έδρα του Κιου). 
Δήλωσε δε ότι παραιτήθηκε επειδή συζήτη-
σε με δημοσιογράφο τα πορίσματα ερευνών 
μιας βουλευτικής επιτροπής  στην οποία 
συμμετείχε ο ίδιος.

Πολιτειακός υπουργός παραιτήθηκε για 
διαρροή πληροφοριών σε δημοσιογράφο

tζουλιΑ ΓκιλΑρΝτ


