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Η ΠΑΝΕΜΕΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΝΟ θα πραγματοποιήσει  
την ετήσια γενική της συνέλευση 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 
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

Ο Πρωθυπουργός Κέ-
βιν Ραντ δήλωσε 
προχθές στην συνε-

δρίαση της Κοινοβουλευτι-
κής Οµάδας του Εργατικού 
Κόµµατος, ότι η συµφωνία 
που υπέγραψε µε την Πα-
πούα Νέα Γουϊνέα, αποτελεί 
ηθικά τον πιο σωστό τρόπο 
αντιµετώπισης τραγικών πε-
ριστατικών όπως αυτά που 
έχουν συµβεί τελευταία, 
όπου αιτούντες άσυλο χά-
νουν τη ζωή τους σε ναυά-
για, καθ’ οδόν προς την Αυ-
στραλία.
Στη συνεδρίαση εκφράστη-
καν ανησυχίες από πολλούς 
βουλευτές, αλλά ο κ. Ραντ τό-
νισε ότι η συµφωνία θα έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στα άτοµα 
που διακινούν λαθροµετα-
νάστες, θέτοντας σε κίνδυνο 
πολλές αθώες ζωές.
Ο Πρωθυπουργός οµολόγη-
σε ότι τα αποτελέσµατα της 
συµφωνίας θα γίνουν εµφα-
νή εν ευθέτω χρόνω, υπο-
γραµµίζοντας ταυτόχρονα 
ότι είναι διατεθειµένος να 
αντιµετωπίσει οποιεσδήπο-
τε πολιτικές προκλήσεις εµ-
φανιστούν µπροστά του από 

την απόφαση αυτή.
Στο πλαίσιο των νέων µέ-
τρων, προβλέπεται η εγκα-
τάσταση στην Παπούα Νέα 
Γουινέα όσων προσφύγων 
φθάνουν στην Αυστραλία 
και τους χορηγείται άσυλο.
Ως αντάλλαγµα η Αυστραλία 
θα παραχωρήσει µεγάλα κε-
φάλαια για έργα υποδοµών 
στην Παπούα Νέα Γουϊνέα, 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση, στο οδικό δίκτυο και 
στους τοµείς της υγείας και 
τάξης και ασφάλειας,
Στο µεταξύ οι κυβερνητικές 
διαφηµίσεις που καταχώρη-
σε το Εργατικό Κόµµα για 
τα νέα µέτρα, δέχθηκαν αυ-
στηρή κριτική από το κόµµα 
των Αυστραλών Οικολόγων 
και από τον οµογενή Ανε-
ξάρτητο Γερουσιαστή, Νικ 
Ξενοφών.
Ο κ. Ξενοφών παραπονέ-
θηκε επίσηµα στον αρµόδιο 
φορέα, υποστηρίζοντας ότι 
µε τις διαφηµίσεις αυτές η 
κυβέρνηση δείχνει ξεκάθα-
ρα ότι χρησιµοποιεί τα χρή-
µατα των φορολογούµενων 
για να προωθήσει δικά της 
πολιτικά συµφέροντα.

Ραντ: «Τα νέα µέτρα για τους αιτούντες άσυλο 
θα φέρουν αποτελέσµατα εν ευθέτω χρόνω»

Ζει µέσα στο νερό και µέχρι σήµερα ήταν 
άγνωστος στους επιστήµονες. Εντοπί-
στηκε από γάλλους ερευνητές έξω από 
τις ακτές της Χιλής καθώς και σε µια λι-
µνούλα στην Αυστραλία και ονοµάστηκε 
Pandoravirus. 
Την ανακάλυψη έκαναν ερευνητές του 
Πανεπιστηµίου Aix-Marseille οι οποίοι 
προχώρησαν και στη µελέτη του. Όπως 
διαπίστωσαν, ο ιός αυτός έχει µέγεθος 
δέκα φορές µεγαλύτερο από όλων των 
υπολοίπων. Η δεύτερη εξίσου εντυπωσι-
ακή διαπίστωση είναι ότι µόνο το 6% του 
γενετικού υλικού του Pandoravirus δια-
θέτει χαρακτηριστικά που απαντώνται σε 

γήινους οργανισµούς.
Με απλά λόγια, το 94% του γενετικού 
υλικού του είναι άγνωστης ταυτότητας 
και προέλευσης. Οι ειδικοί δίνουν δύο 
εξηγήσεις για αυτό. 
Η µια είναι ότι ο συγκεκριµένος ιός είναι 
απόγονος ενός πανάρχαιου µικροοργα-
νισµού που δεν υπάρχει πλέον. Η δεύ-
τερη εξήγηση είναι ότι ο ιός έφτασε εδώ 
από το ∆ιάστηµα, πιθανώς από τον Άρη. 
Η µελέτη δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση 
«Science» και οι ερευνητές τονίζουν σε 
αυτή ότι ο Pandoravirus δηµιουργεί µια 
σειρά από ερωτήµατα για την ιστορία και 
την εξέλιξη της ζωής στη Γη.  

Βρήκαν τον Γολιάθ των ιών
σε μια λίμνη στην Αυστραλία


