
O Κόσμος FRIDAY 26 APRIL 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

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

Το Παλάτι του Μπάκιγκχαµ διέψευσε κατηγορηµατικά χθες, δηµοσιεύµατα στον Τύπο, 
που υποστήριζαν ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα υπηρετήσει για έξι µήνες στον Αυστραλιανό 
Στρατό.Οι εφηµερίδες του εκδοτικού συγκροτήµατος News Limited, έγραψαν χθες ότι το 
υπουργείο Άµυνας, ο Βρετανικός Στρατός και ο Οίκος Κλάρενς στο Λονδίνο, συζητούν 
πότε και πού θα υπηρετήσει ο Πρίγκιπας Χάρι . 
Ο 28χρονος πρίγκιπας, που έχει εκπαιδευτεί ως βοηθός πιλότου στα πολεµικά ελικόπτε-
ρα, δήλωσε – σύµφωνα πάντα µε τα χθεσινά δηµοσιεύµατα – ότι θα ήθελε να υπηρετήσει 
πλάϊ σε Αυστραλούς στρατιώτες. Ο Πρίγκιπας Χάρι, που είναι Λοχαγός του Συντάγµατος 
Ιππικού, έχει ήδη υπηρετήσει δύο φορές στο Αφγανιστάν.

Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ καλωσόρισε την 
ανακοίνωση της κυβέρνησης Γκίλαρντ  για τη διά-
θεση $4 δις για τον αυτοκινητόδροµο Bruce, αλλά 
υποστήριξε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα 
χρήµατα. Ο Πρωθυπουργός της ∆υτικής Αυστρα-
λίας, όµως, Κόλιν Μπαρνέτ, δήλωσε πολύ ενο-
χληµένος που τα παράπονά του για την κατανοµή 
των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(GST) διακωµοδούνται από τους άλλους πολιτεια-
κούς ηγέτες «που νοµίζουν ότι η πολιτεία του είναι 
πλακόστρωτη µε χρυσάφι».
Ο δε Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Ντένιν Νάπ-
θαϊν, ζήτησε εξηγήσεις από την Οµοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, γιατί έκανε διαφορετική πρόταση στη 
Ν.Ν.Ουαλία – απ’ ότι πρότεινε στις άλλες πολιτεί-
ες - για να υπογράψει τη συµφωνία για αλλαγές 
στο σύστηµα της Παιδείας, όπως αυτές προτείνο-
νται στην έκθεση Γκόνσκι .
Τέλος, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολί-
τευσης, Τόνι Άµποτ, προκάλεσε την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ να κάνει την ίδια ή καλύτερη προσφορά 
από την δική του υπόσχεση να διαθέσει $1,5 δις 
για την κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας από τα 
ανατολικά στα δυτικά προάστια της Μελβούρνης.

Η εφηµερίδα µας έλαβε παράπονα 
από αναγνώστες για µια ανακοίνωση τού 
Centrelink µε αποδέκτες Κύπριους συντα-
ξιούχους στην οποία αναφέρεται πως αν 
δεν κάνουν αίτηση για σύνταξη από την 
Κύπρο σε πέντε βδοµάδες πιθανόν να τους 
κοπεί η σύνταξη που εισπράττουν από την 
Αυστραλία. Έχουµε στα χέρια µας αντίγρα-
φο της ανακοίνωσης που είναι µεν κατα-
τοπιστική και, φυσικά, απόλυτα σύµφωνη 
µε το νόµο, όµως, υπάρχει µια έλλειψη 
ευαισθησίας που προκάλεσε πανικό ειδι-
κά στους Κύπριους συµπάροικους που δεν 
γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και φοβή-
θηκαν ότι θα χάσουν το µοναδικό εισόδη-

µά τους.  
Όπως είναι γνωστό, υπογράφτηκε πριν 

αρκετά χρόνια µια διακρατική συµφωνία 
µεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου που προ-
βλέπει συνταξιοδότηση από τη ν Κύπρο 
για όσους έχουν ζήσει αρκετά χρόνια στην 
Μεγαλόνησο. Το Centrelink, λοιπόν, προ-
ειδοποιεί τους Κύπριους συνταξιούχους 
πως σύµφωνα µε τον νόµο θα πρέπει να 
συµπληρώσουν µια αίτηση για να λάβουν 
σύνταξη από την Κύπρο και να την επι-
στρέψουν στα γραφεία του Centrelink σε 
διάστηµα πέντε βδοµάδων, ενώ αν δεν το 
κάνουν υπάρχει περίπτωση να διακοπεί η 
σύνταξή τους.

Το Centrelink γράφει ακόµη ότι ο συντα-
ξιούχος θα πρέπει να το ειδοποιήσει αν 
νοµίζει ότι δεν δικαιούται σύνταξη από την 
Κύπρο, ή αν χρειάζεται βοήθεια για την 
συµπλήρωση της αίτησης, ακόµη και πως 
µπορεί να αντιπροσωπεύσει τον συνταξι-
ούχο στις αρµόδιες κυπριακές αρχές, πού 
είναι όλα καλά και ωραία.

Πιστεύουµε, όµως, πως θα µπορούσε 
να είχαν αποφευχθεί η παρεξήγηση και 
το άγχος των Κυπρίων συνταξιούχων αν 
η ανακοίνωση είχε σταλεί στα Ελληνικά, ή 
αν το Centrelink είχε οργανώσει µια δηµό-
σια συγκέντρωση για να ενηµερωθούν οι 
Κύπριοι συνταξιούχοι. Πιστεύουµε ακόµη 

ότι οι αυστραλιανές θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη την µεγάλη οικονοµική κρίση που 
διέρχεται η Κύπρος µε πιθανές συνέπειες 
τού Μνηµονίου και στις συντάξεις της. 

Εξάλλου, σε τηλεφωνική µας επικοινω-
νία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότη-
τας, Μιχάλης Χριστοδούλου, µάς είπε ότι 
συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώνουν 
στο Centrelink αν δεν δικαιούνται σύντα-
ξη από την Κύπρο για να µην υπάρχει 
συνέχεια, ενώ ο φορέας του προσφέρει 
βοήθεια σε όσους συµπατριώτες του χρει-
άζονται περισσότερες πληροφορίες για το 
θέµα αυτό ή για να συµπληρώσουν την 
αναγκαία δήλωση.

$4 δις για τον 
αυτοκινητόδροµο Bruce 
υπόσχεται η Τζ. Γκίλαρντ

Ανακοίνωση τού Centrelink προκαλεί 
άγχος στους Κύπριους συνταξιούχους

 Τον αρχηγό της οµάδας χάκερς 
LulzSec, παρακλάδι της περιβόητης 
οµάδας Anonymous, φαίνεται πως συ-
νέλαβαν οι αυστραλιανές αρχές.
Πρόκειται για έναν 24χρονο από τη 
Νέα Νότια Ουαλία που κατηγορείται 
για επίθεση σε µία κυβερνητική ιστο-
σελίδα που έγινε µέσα στον Απρίλιο.
Η οµάδα LulzSec έχει αναλάβει την 
ευθύνη για διάφορες υψηλού προφίλ 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, συµπε-
ριλαµβανοµένης της Sony Pictures και 
της CIA.
Σε ανακοίνωσή της η αυστραλιανή 
αστυνοµία δήλωσε ότι συνελήφθη 
ένας άνδρας, τον οποίο υποπτεύο-
νται ότι αποτελεί σηµαντικό µέλος 
µιας οµάδας, η οποία εικάζεται ότι εί-
ναι υπεύθυνη για παράνοµη πρόσβα-
ση σε ιστοσελίδες µεγάλων εταιρει-
ών, συµπεριλαµβανοµένης της Sony 
Pictures.
Οι LulzSec και οι Anonymous έγιναν 
γνωστοί στα τέλη του 2010, όταν ξε-
κίνησαν αυτό που αποκαλούσαν «τον 
πρώτο πόλεµο στον κυβερνοχώρο», σε 
αντίποινα για τις συστηµατικές προ-
σπάθειες κλεισίµατος της ιστοσελίδας 
Wikileaks.

Συνελήφθη 
στην Αυστραλία 
ο «αρχηγός» 
της οµάδας χάκερς 
LulzSec 

∆εν θα υπηρετήσει στον αυστραλιανό
στρατό ο Πρίγκιπας Χάρι


