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Mr Farouk 
Διεθνής Πνευματικός Θεραπευτής και Μέντιουμ
Μπορώ να σας βοηθήσω να λύσετε όλα τα αισθηματικά και κοινωνικά σας 

προβλήματα! Όλες οι ανησυχίες σε με τον γάμο, σχέση, οικογένεια, ατυχία και 
χαμένη ευτυχία θα χαθούν και θα είναι προστατευμένοι, μπορώ να λύσω κάθε 

τύπου Μαύρη Μαγεία, μάγεια, κακά ξόρκια και μπορώ να σας βοηθήσω με 
κακή τύχη, θα σας παρέχω την υπέρτατη προστασία από αυτά και περισσότερα. 
Ειδικευμένος στην ανάκληση αγαπημένων  προσώπων χρησιμοποιώντας ισχυρά 
πνεύματα KAHTEEMO. Ειδικευμένος επίσης στην λύση κάθε είδους μαύρης και 
λευκής μαγείας όπως και κακών συνηθειών μία και καλή. Μην υποφέρετε άλλο 
στην σιωπή σας, πόνο σας είναι και δικιά μου υπόθεση, δεν θα απογοητευτείτε. 
Επικοινωνήστε με τον Mr FAROUK στο 0406 281 985 / 0426 399 671

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ολοήμερή εκδρομή προσκύνήμα 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
Η γυναικεία επιτροπή σε συνεργασία με το Δ. Συμβούλιο οργανώνει ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 στην Εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος. Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB τρώτε ότι θέλετε και 
όσο θέλετε παίζει όποιος θέλει. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση. Τηλέφωνα  στο γραφείο του Συλλόγου στο 9567 6005 την Κ. 
Κική Μπαστούνα  9708 2450 και στην Κ. Λίτσα Βασιλοπούλου 95975218 . Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6,30 το πρωί από το EARLWOOD έξω από 

τα COLES IN CLARK ST και από το παλιό κτήριο του Συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL.
Τιμή Λεωφορείου $30. Τηλέφωνο Γραφείου από Δευτέρα έως Σάββατο 9567 6005 και ζητήστε τον Μιχάλη.

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Η ΠΑΝΕΜΕΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΝΟ θα πραγματοποιήσει  
την ετήσια γενική της συνέλευση 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 ημέρα Σάββατο 
από της 2.30 μμ εως 5.00 μμ

εις την αίθουσα του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΑ ΚΛΑΜΠ
 51-55 King St, Ashbury 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
▶Ανανέωση Συνδρομών
▶ Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
▶ Οικονομικός Απολογισμός και έγκριση ισολογισμού
▶ Συζήτηση και Μελλοντικός Προγραμματισμός
▶ Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
▶ Διενέργεια Εκλογών
▶ Παρακαλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου να  
▶ παραβρεθούν στην Συνέλευση για να υπάρξει συνέχεια στην  
▶ μελλοντική πορεία του Συλλόγου.

Μετά το πέρας της Συνέλευσης θα προσφερθούν 
μεζεδάκια, αναψυκτικά και καφές.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Κώστας Καποδίστριας

Δημόσιες Σχέσεις

ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
PAMMESSINIAN UNITED of NSW

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σηµαντική αύξηση της συγκοµιδής 
των σταφυλιών στη Αυστραλία
Στην Αυστραλία, ο τρύγος του  2013 είναι κανονικός 
και  δεν χαρακτηρίζεται από τη σειρά φαινοµένων  
του  προηγούµενου έτους. Αν και η φυτουγειονο-
µική  πίεση ήταν ελεγχόµενη και αν και δεν υπήρ-
ξαν  καταστροφικές πληµµύρες η συγκοµιδή µέχρι 
τώρα δεν ήταν εύκολη. Τα ρεκόρ  θερµοκρασίας  
ανησύχησαν τους ιδιοκτήτες  αµπελώνων, ενώ 
στις  ακτές φοβούνταν απρόσµενες βροχές. Στο 
τέλος υπήρξε γενικά πρωιµότητα , µε µια γρήγορη  
ωρίµαση . Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες οδήγησαν 
σε σηµαντική αύξηση της συγκοµιδής των στα-
φυλιών, που επιτρέπει την επιστροφή σε υψηλή 
παραγωγή.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Συνδέσµου  Αυ-

στραλών αµπελοκαλλιεργητών  η παραγωγή ανήλ-
θε σε 1,83 εκατ. τόνους σταφυλιών για οινοποίηση. 
Η παραγωγή αυτή είναι κατά 10,2% µεγαλύτερη σε 
σύγκριση µε το 2012 και κατά 6% µεγαλύτερη σε 
σύγκριση µε το µέσο όρο των τελευταίων έξι ετών.  
Η Αυστραλιανή συγκοµιδή είναι ελαφρώς µεγα-
λύτερη ως  προς το κόκκινο από το λευκό (52% 
και 48%). Syrah, Merlot και Cabernet Sauvignon 
αποτελούν το 86% της αυστραλιανής παραγωγής 
ερυθρών σταφυλιών, ενώ το Chardonnay αντι-
προσωπεύει το 45% της συγκοµιδής στα λευκά 
σταφύλια. Μαζί, αυτές οι τέσσερις ποικιλίες αντι-
προσωπεύουν  67% της αυστραλιανής παραγωγής 
(µε 1,2 εκατ. τόνους το 2013).

Τρία παιδιά από τη Δ. Αυστραλία νεκρά 
σε τροχαίο δυστύχημα στη Δανία
Τρία παιδιά από τη ∆υτική Αυστραλία βρήκαν 
τραγικό θάνατο προχθές, σε φρικιαστικό αυ-
τοκινητικό δυστύχηµα που έγινε στη ∆ανία.
Τα µοιραία θύµατα της σύγκρουσης είναι ένα 
κορίτσι 9 χρόνων και δύο αγόρια ηλικίας 3 
και 11 χρόνων.
Το αυτοκίνητο οδηγούσε η µητέρα τους που 

τραυµατίστηκε σοβαρά µαζί µε το µικρότερο 
από τα τέσσερα παιδιά της, ηλικίας 4,5 µη-
νών.
Ο πατέρας των παιδιών δεν επέβαινε στο 
µοιραίο αυτοκίνητο.
Το τραγικό δυστύχηµα έγινε στην κωµόπολη 
Λέντουµ, κοντά στο Σιντάλ.


