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Έκκληση στον δολοφόνο της κόρης της, 
να αποκαλύψει το σηµείο που βρίσκονται τα 
λείψανά της, έκανε προχθές η τραγική µάνα 
της 13χρονης µαθήτριας από το Bega, Πρου 
Μπερντ. Η Τζέννι Μπερντ έτρεµε ανεξέλεγκτα 
παρακαλώντας τον δολοφόνο Λέσλι Καµιλλέ-
ρι, να της αποκαλύψει πού βρίσκεται η σορός 
της κόρης της. Του είπε ακόµη ότι από τότε που 
εξαφανίστηκε η κόρη της - το 1992 -, παρακαλεί 
καθηµερινά να βρει τη δύναµη να τερµατίσει τη 
δική της ζωή. Ο 43χρονος Καµιλλέρι, όµως, αν 
και οµολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία 
της 13χρονης Πρου, εντούτοις αρνείται επίµονα 
να αποκαλύψει πώς την σκότωσε και που έθα-
ψε το πτώµα της.

Η αυτοκινητοβιοµηχανία Toyota ανακοί-
νωσε ότι εκτελεί πρόγραµµα προληπτι-
κού ελέγχου σε αυτοκίνητα Prius, για να 
εξακριβωθεί πιθανή βλάβη στο σύστηµα 
των φρένων.
Ο έλεγχος αφορά 1,650 Prius που που-
λήθηκαν στην Αυστραλία και χιλιάδες 

άλλα ανά τον κόσµο.
Η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα επικοινω-
νήσει γραπτώς µε τους ιδιοκτήτες των 
εµπλεκόµενων αυτοκινήτων τον ερχόµε-
νο µήνα ώστε να γίνει προληπτικός έλεγ-
χος του συστήµατος των φρένων, χωρίς 
καµία οικονοµική επιβάρυνση.

ZHTOYNTAI
Άνδρες και γυναίκες (process workers) με ικανά προσόντα,  

να εργαστούν σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών.

Πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά  
και να έχουν συστάσεις (reference)

Η εταιρεία μας έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να τηλεφωνήσουν 
Δευτέρα με Παρασκευή από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. 

τηλ.: 9774 5000

Poly  Industries P/L

Στελέχη του Εργατικού κόµµατος 
Αυστραλίας παροµοιάζουν την πα-
ράταξη µε τον «Τιτανικό» λίγο πριν 

βυθιστεί και λένε ότι η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ ακόµα και αν γίνει... 
«Ιντιάνα Τζόουνς» δεν πρόκειται να σώ-
σει το κόµµα από την πανωλεθρία στις 
εκλογές του Σεπτεµβρίου.
Τα αριθµητικά δεδοµένα των δηµοσκο-
πήσεων αποκαλύπτουν, ότι έδρες που 
ελέγχει το Εργατικό Κόµµα µε µεγάλη 
πλειοψηφία κινδυνεύουν να περάσουν 
στον έλεγχο των Φιλελευθέρων µε ισο-
πεδωτικό εκλογικό κόστος για το κυβερ-
νών κόµµα.
Καταθλιπτική για τους Εργατικούς εί-
ναι και η τελευταία δηµοσκόπηση της 
Newspoll που έγινε για λογαριασµό της 
εφηµερίδας «The Australian». Η ψήφος 
του Εργατικού Κόµµατος στην πρώτη 
καταµέτρηση έκανε νέα κατάδυση, τα 
δύο τρία και πλέον των ψηφοφόρων 
αποδοκιµάζουν το έργο της Πρωθυ-
πουργού, Τζούλια Γκίλαρντ, και ο Αρ-
χηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, 

Τόνι Άµποτ, εδραιώνεται ως προτιµητέ-
ος πρωθυπουργός.
Στην ερώτηση πρόθεσης ψήφου, 30% 
των ψηφοφόρων υποστηρίζουν Εργα-
τικό, 49% Συνασπισµό, 9% Πράσινους 
και 12% τους ανεξάρτητους και τα άλλα 

κόµµατα. Η ψαλίδα κλείνει στη δεύτερη 
κατανοµή, όπου µετά τα διανοµή των 
σταυρών δεύτερης προτίµησης των ψη-
φοφόρων των άλλων κόµµατων ο Συ-
νασπισµός προηγείται µε 58% έναντι 
42% του Εργατικού.

Με “Τιτανικό” παρομοιάζουν το Εργατικό κόμμα, στελέχη του              

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μετέωρα» Θεσσαλίας διοργανώνει

το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 και ώρα 7 μ.μ.
βραδιά ταβέρνας για οικονομική υποστήριξη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Στο Panarcadian Club, 51 King St, Ashbury
Τιμή εισιτηρίου:

$45 για ενήλικες και $10 για παιδιά έως 12 ετών
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων τηλεφωνείστε στους:

Γιάννης Ντέλλας 8721 6655

Δημήτριος Μπλιόκας 9858 3790 
0425 203 610

Κώστας Κολέτσος 0419 988 849

Επιθυμούμε όπως εκ των προτέρων ευχαριστήσουμε:

● Την εφημερίδα “Ο ΚΟΣΜΟΣ” που παρείχαν διαφήμιση

● Τους ραδιοσταθμούς 2mm, Symbian και SBS

● To χορευτικό συγκρότημα Παπαπέτρου Aristotelion Academy of Greek Dances

Έκκληση τραγικής μάνας 
προς τον δολοφόνο 
της κόρης της να 
αποκαλύψει πού 
βρίσκονται τα λείψανά της

11 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ

Ανάκληση 1,650 αυτοκινήτων 
Toyota Prius στην Αυστραλία 

Ελληνόπουλα στον κατάλογο των 
κορυφαίων μαθητών της Βικτόριας
Αρκετά παιδιά ελληνικής καταγωγής, 
κυρίως κορίτσια, συµπεριλαµβάνονται 
στον κατάλογο των κορυφαίων µαθητών 
της Βικτόριας που βραβεύτηκαν από τον 
Κυβερνήτη, τον πολιτειακό Πρωθυπουρ-
γό και τον υπουργό Παιδείας για τις επι-
δόσεις τους στις εισαγωγικές εξετάσεις 
(VCA) του 2012. Πρόκειται για τα βρα-
βεία Premier’s VCA Awards η απονοµή 
των οποίων έγινε προχθές.
Μεταξύ των µαθητριών που βραβεύτη-
καν ήταν και η Ιωάννα Γιανουράκου Λια-
νίδου, κόρη της Γενικής Προξένου της 
Ελλάδας στη Μελβούρνη, Ελένης Λιανί-
δου η οποία και παρέλαβε το βραβείο για 
λογαριασµό της κόρης της που φοιτά στο 
δίγλωσσο σχολείο της Ελληνικής Κοινό-

τητας Μελβούρνης Alphington Grammar.
Η Ιωάννα Γιανουράκου Λιανίδου αρί-
στευσε στο µάθηµα των Ελληνικών όπως 
και η Αντζέλικα Γκουλιόβα, µαθήτρια του 
Κολεγίου «Όµηρος» και η Άρτεµης Σφεν-
δουράκη του σχολείου της Αγίας Αικατε-
ρίνης.
Άλλοι µαθητές ελληνικής καταγωγής 
που αρίστευσαν και τιµήθηκαν από την 
πολιτειακή κυβέρνηση είναι η Ζαφίνα 
∆ενδρινού στα Γερµανικά, η Τζέσικα Σο-
φαρνού στο χορό, η Σοφία Βιέγκα στη 
µαγειρική, η Ειρήνη Γαλανού στην αν-
θρώπινη ανάπτυξη, η Μπενίτα Κολοβού 
στη λογοτεχνία, η Στέφανι Παπαδοπού-
λου στη λογοτεχνία, ο Τζέϊµς Σαµαρτζής 
στην παράδοση.


