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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τoy πατερα 
το Σάββατο 7 Σεπτεβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή διοργανώνει χορό το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ.  
στο κτήριο του Συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley, γωνία με Princess St. τη γιορτή του Πατέρα (Father’s Day). 

ΤΙΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ $50.00
Οι Πατέρες που είναι life members του Συλλόγου και παιδιά κάτω των 12 ετών είναι δωρεάν. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως. 

Τηλέφωνα: Γραφείου 9567 6005, κ. Θόδωρος Αδαμόπουλος 9599 4662, κ. Ρένα 9558 5997, κ. Ανδρέα Χάρδας 0405 749 582. 

ΟλΟΙ ΕΥΠρΟΣδΕΚΤΟΙ

Επιβεβαιώνοντας και την εκτίµηση του Προέδρου των 
ΗΠΑ, Μπαράκ Οµπάµα, ο κ. Ραντ κάνει λόγο για κατάφωρη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υποστηρίζει ότι τα απο-
δεικτικά στοιχεία είναι πλέον συντριπτικά και δεν αφήνουν 
καµία αµφιβολία ότι το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ 
είναι πίσω από την επίθεση µε χηµικά όπλα της περασµέ-
νης εβδοµάδας, που έγινε στα προάστια της ∆αµασκού και 
στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. 
“Έχουµε να κάνουµε αναµφισβήτητα µε ένα έγκληµα 
κατά της ανθρωπότητας και ως εκ τούτου είναι πλέον 
ζωτικής σηµασίας η κοινή δράση της διεθνούς κοι-
νότητας για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε την 
αντίδραση στο καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ”, 
δήλωσε ο κ. Ραντ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε 
χθες και πρόσθεσε ότι “αν δεν αναλάβουµε δράση, 
το καθεστώς θα µπορούσε στη συνέχεια να επαναλά-
βει το έγκληµα του”.
Ο Μπαράκ Οµπάµα έχει ήδη δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος 
έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το καθεστώς Άσαντ χρη-
σιµοποίησε χηµικά όπλα εναντίον του λαού του, ωστόσο, 
δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα ξεκινήσει στρατιωτι-
κή επιχείρηση εναντίον της Συρίας µε στόχο να αποτρέψει 
οποιαδήποτε µελλοντική χρήση χηµικών όπλων.
Ο υπουργός Άµυνας, Stephen Smith ανέφερε ότι η Αυστρα-
λία µπορεί να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια εάν χρεια-
στεί καθώς αναλαµβάνει και την προεδρία του Συµβουλίου 
Ασφαλείας την Κυριακή, ωστόσο, “καµία σκέψη δεν έχει 
γίνει για αποστολή Αυστραλών στρατιωτών στην Συρία”.

EΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Την ενίσχυση της ναυπηγικής βιοµηχανίας ανακοίνωσε 
χθες το πρωί ο πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ που δήλωσε ότι 
αν η κυβέρνηση των Εργατικών επανεκλεγεί θα ζητήσει την 
κατασκευή δύο νέων πλοίων εφοδιασµού για το πολεµικό 
ναυτικό και µάλιστα ο χειρισµός του ζητήµατος θα γίνει κατά 
προτεραιότητα (διαδικασία φαστ-τρακ). Αν και ο κ. Ραντ 
ξεκινήσετε τη µέρα του στην Καµπέρα όπου ενηµερώθηκε 
σχετικά µε την κρίση στη Συρία στη συνέχεια, οι ανάγκες 
του προεκλογικού αγώνα τον οδήγησαν σε µία ακόµα αναγ-
γελία.
Η εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία έχει εκφράσει τον τελευ-
ταίο καιρό την έντονη ανησυχία της για την έλλειψη µεγά-
λων κατασκευαστικών έργων και τις συνέπειες που αυτό θα 
µπορούσε να έχει για τις εξειδικευµένες θέσεις εργασίας.
Ο κ. Ραντ δεσµεύτηκε ότι η ναυπήγηση θα αρχίσει µέσα στο 
2015-16 και ότι τουλάχιστον ένα από τα πλοία πρέπει εν 
µέρει να κατασκευαστεί στην Αυστραλία.
Οι Εργατικοί υποστηρίζουν ότι µε την απόφαση τους αυτή 
θα προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας του συγκεκριµένου 
τοµέα ενώ παράλληλα θα διασφαλίσουν ότι το Πολεµικό 
Ναυτικό θα καλύψει τις επιχειρησιακές του ανάγκες για το 
µέλλον.
Η κίνηση αυτή έρχεται δύο ηµέρες µετά την απόφαση του κ. 
Ραντ να µετεγκατασταθεί η ναυτική δύναµη που έχει τη βάση 
της στο Σίδνεϊ, στην Πολιτεία του Κουήνσλαντ για να είναι 
κοντά σε περιοχές που η παρουσία του ναυτικού κρίνεται 
απαραίτητη.

Ο

Σε εξέλιξη η πολύκροτη δίκη του οµογενή Γιάννη Ξυπό-
λυτου ο οποίος το 2003 είχε σκοτώσει το θετό του γιο στη 
Μελβούρνη. Ότι βρισκόταν σε άµυνα υποστήριξε στο δικα-
στήριο.
Σε δικαστήριο της Μελβούρνης διεξάγεται αυτές τις µέρες η 
δίκη του οµογενή Γιάννη Ξυπόλυτου, ο οποίος κατηγορείται 
για τον φόνο του 17χρονου «θετού» γιού του, ‘Αντριου Τίνεϊ. 
Ο ίδιος οµολογεί ότι σκότωσε τον Τίνεϊ, αλλά υποστηρίζει 
ότι βρισκόταν σε άµυνα. «Ο ‘Αντριου µου επιτέθηκε µε κα-
τσαβίδι» υποστήριξε.
Στο δικαστήριο αναφέρθηκε, όµως, πως ο Ξυπόλυτος είχε 
οµολογήσει σε αστυνοµικό (χωρίς να το γνωρίζει ότι είναι 
αστυνοµικός) πως σκότωσε τον 17χρονο και στη συνέχεια 
διαµέλισε το σώµα του µε αλυσοπρίονο και έκρυψε τα µέλη 
του άτυχου νέου σε διάφορα σηµεία της Μελβούρνης.
Ο φόνος έγινε το 2003, αλλά η σύλληψη του κατηγορούµε-
νο έγινε µόλις πέρσι.
Σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο «ο Ξυπόλυ-
τος αφού σκότωσε τον νέο πήγε στο σπίτι του, έκανε τσάι στη 
σύντροφό του και κάθισε να παρακολουθήσει τηλεόραση 
σαν να µην έγινε τίποτα». Η δίκη του συνεχίζεται.

O Ραντ καταδικάζει τη χρήση 
χηµικών όπλων στη Συρία
Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας καταδίκασε χθες ανοιχτά με επίσημη δήλωση του το συριακό καθε-
στώς για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον αμάχων.

Ομογενής κατηγορείται για 
το φόνο του θετού του γιου

Καταδίκη της Αυστραλίας 
για παράνομη κράτηση 
46 προσφύγων
Ένοχη κρίθηκε η Αυστραλία για 150 παραβιάσεις της διε-
θνούς νοµοθεσίας που αφορά στην παράνοµη κράτηση 46 
προσφύγων σε κέντρα κράτησης. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έδωσε εντο-
λή στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση να αφήσει αµέσως ελεύ-
θερους τους 46 πρόσφυγες που βρίσκονται στα αυστραλιανά 
κέντρα κράτησης περισσότερο από τέσσερα χρόνια και να 
φροντίσει να τους αποζηµιώσει για τον χρόνο που κρατήθη-
καν χωρίς να υπάρχουν συγκεκριµένες κατηγορίες εναντίον 
τους. 
Οι 46 πρόσφυγες προσέφυγαν στον ΟΗΕ. Η Επιτροπή για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εξέτασε την 
υπόθεση και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η κυβέρνηση 
έχει παραβεί τη διεθνή νοµοθεσία και κρατά παρανόµως 
τους πρόσφυγες. Στην κυβέρνηση, µάλιστα, δόθηκε ένα 
εξάµηνο περιθώριο για να υλοποιήσει την απόφαση και να 
φροντίσει, παράλληλα, να µην υπάρξουν παρόµοια περιστα-
τικά και στο µέλλον. 
Η καταδίκη αυτή είναι η χειρότερη που έχει υποστεί η Αυ-
στραλία από την αρµόδια Επιτροπή του ΟΗΕ και αναµένεται 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο διεθνές κύρος της χώρας.


