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ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Στίς ελληνικές 
προσκοπικές οµάδες

Στερείται απαραίτητων φαρμάκων
το κέντρο κράτησης στο Νησί Μάνους
Παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες στέλνονται 
στο κέντρο κράτησης αιτούντων άσυλο στο νησί Μάνους, 
στην Παπούα Νέα Γουϊνέα, παρόλο που στερείται των 
απαραίτητων ιατροφαρµακευτικών προµηθειών.
Ο πρώην γιατρός στο κέντρο κράτησης, Τζον Βάλενταϊν, 
αποκάλυψε στο πρόγραµµα “Four Corners” του ABC, ότι 
δεν υπάρχουν τα απαραίτητα φάρµακα για την αποτελε-

σµατική αντιµετώπιση πολλών ασθενειών.
Αποκάλυψε επίσης ότι όταν εργαζόταν στο κέντρο κράτη-
σης ο ίδιος, είχε µεταφερθεί εκεί ένα κοριτσάκι 9 χρόνων 
µε αναιµία που χρειαζόταν µεταγγίσεις αίµατος και ένα 
µικρό αγόρι µε µεγάλο όγκο στον λαιµό του, στα οποία 
δεν µπορούσε να προσφέρει την απαραίτηση ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ 
- ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 
15 ΧΡΟΝΩΝ

 .
 Με το Προσκοπικό Πρόγραµµα στις  Ελληνικές 
Οµάδες τα παιδία αποκτούν πολλές χρήσιµες 
γνώσεις παίζοντας και διασκεδάζοντας, και καλυ-
τερεύουν τις εθνικο-θρησκευτικές τους γνώσεις, 
την δηµιουργία του χαρακτήρα του παιδιού και 
εξασκούνται στην Ελληνική Γλώσσα. 
∆ια Εγγραφές απευθύνεστε: 
Parish of St Euphemia – Bankstown
Paul Theodorakopoulos - mob 0411259800.
Marino Milessis – mob. 0421101566
Parish of St Stylianos – Sutherland
Nicholas Depolignol - ph. 95793888, 
0419486855
Voula Kapsimallis –mob 0410732770
Parish of All Saints – Belmore
Loui Soravias – mob. 0412024535
Ourania Papadimatos – mob 0450646101 
ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΝΗΛΙ-
ΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ να εκπαιδευτούν και αναλά-
βουν ενεργό υπηρεσία ως Βαθµοφόροι, άρρενες 
και θήλεις.                                                                                   
 ∆ια περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε τηλ. 
95671835
16, Crewe St. Bardwell Park 2207
Email: greekscouts@hotmail.com

ΥΠΟ  ΤΗΝ  ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

Η Αντιπολίτευση προειδοποιεί 
για περαιτέρω περικοπές $2 δις 
στον τοµέα της Άµυνας
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποστηρί-
ζει ότι η Οµοπονδιακή Κυβέρνηση δεν 
πρέπει να κάνει περικοπές στον τοµέα 
της Άµυνας, στον οικονοµικό προϋπολο-
γισµό του Μαϊου. Ο σκιώδης υπουργός 
Άµυνας, Ντέϊβιντ Τζόνσον, τόνισε ότι 
κυκλοφορούν έντονες φήµες πως η Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση σκοπεύει να ρίξει 
τσεκούρι $2 δις στον τοµέα της Άµυνας.
«Ήδη έχουν γίνει περικοπές $25 δις τα 
τελευταία χρόνια και σύµφωνα µε όλες 

τις ενδείξεις, η κυβέρνηση Γκίλαρντ σκο-
πεύει να «κόψει» άλλα $2 δις. 
«Μια κυβέρνηση Συνασπισµού υπόσχε-
ται ότι θα σταµατήσει την αιµορραγία 
στον τοµέα αυτό, χωρίς περαιτέρω περι-
κοπές», τόνισε ο κ. Τζόνσον.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποστηρί-
ζει ότι οι κρατικές δαπάνες στον τοµέα 
της άµυνας θα µειωθούν από  1,56% του 
Μικτού Εγχώριου Προϊόντος που είναι 
σήµερα σε 1,49%.

Ο σκιώδης υπουργός Άµυνας, Ντέϊβιντ Τζόνσον
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