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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνει ολοήμερη εκδρομή/προσκύνημα στην Eκκλησία Αγίου Δημητρίου 

Queanbeyan την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 όπου θα παρακολοθήσουμε την θεία Λειτουργία. Μετά το πέρα της Λειτουργίας  
θα γευματίσουμε στο χωλ της εκκλησίας.  Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και bread roll, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρρας και καφέ στην Ελληνική Λέσχη. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το 

SURRY HILLS, COLES EARLWOOD και PUNCHBOWL 11 Rossmore Avenue 6 πμ. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.

Τηλεφωνείστε τον Μιχάλη στο γραφείο του συλλόγου από 9 πμ – 6 μμ Δευτέρα-Σάββατο 9567 6005, στον Δημήτρη Μπεκρή στο Κιν. 0401 400 535 
στον κ. Αδαμόπουλο 9599 4662, κ. Χάρδα 0405 749 582, κα Στασινοπούλου 9787 2279, κα Βασιλοπούλου 9597 5218 και κα Ρένα 9558 5997.

 
ΟΛΟΙ ΕΥπΡΟσΔΕΚΤΟΙ

Εκ του Δημοσίων Σχέσεων Δημήτριος Ψαρρός 0405 163 720

Συνάντηση Άµποτ  
µε τον Ιάπωνα πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός πραγµατοποίησε την 
πρώτη επίσηµη συνάντηση του µε τον Ιά-
πωνα οµόλογό του Σίνζο Αµπε, κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των ηγε-
τών των χωρών της Ανατολικής Ασίας, 
στο Μπρουνέι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, 
συζητήθηκε η πρόοδος των συνοµιλιών 
που θα οδηγήσουν σε µια συµφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ των δύο 
χωρών, και ο πρωθυπουργός της Ιαπω-
νίας αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. 
Άµποτ να επισκεφθεί την Αυστραλία.

“Η Ιαπωνία είναι ο καλύτερος φίλος 
της Αυστραλίας στην Ασία και θέλουµε 
να διατηρήσουµε αυτή την πολύ δυνα-
τή φιλία”, είπε ο κ. Άµποτ στον πρωθυ-
πουργό της Ιαπωνίας και πρόσθεσε ότι 
κατά την παραµονή του στο Μπρουνέι θα 
έχει συνοµιλίες µε όλους τους ηγέτες που 
θα αφορούν κυρίως τις εµπορικές σχέ-
σεις της Αυστραλίας.

Ο κ. Άµποτ συναντήθηκε χθες και µε 
τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Park 

Geun-hye και µε τον πρωθυπουργό της 
Κίνας, Li Keqiang, ο οποίος µάλιστα τον 
συνεχάρη για την εκλογική νίκη του. Στην 
σύνοδο του APEC στο Μπαλί, νωρίτερα 
αυτή την εβδοµάδα, ο κ. Άµποτ εµφανί-
στηκε βέβαιος για την εξασφάλιση συµ-
φωνίας ελεύθερων συναλλαγών µε την 
Κίνα, εντός ενός έτους και επιβεβαίωσε 
ότι θα µεταβεί στην Κίνα κατά το πρώτο 
εξάµηνο του επόµενου έτους. Ο κ. Άµποτ 
έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτού του 
είδους τις συµφωνίες και έχει δείξει από 
την πρώτη µέρα που ανέλαβε τα καθήκο-
ντα του ότι αποτελούν προτεραιότητα για 
την κυβέρνηση του.

Ο κ. Άµποτ διαβεβαίωσε τους επεν-
δυτές ότι η κυβέρνηση του χαιρετίζει τις 
ξένες επενδύσεις, λέγοντας ότι θέλει να 
δει την Αυστραλία να κερδίζει µεγάλο µέ-
ρος από τις επενδύσεις που σκοπεύουν 
να κάνουν οι κινεζικές επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό. Η επίσηµη συνεδρίαση της 
Συνόδου Κορυφής των χωρών της Ανα-
τολικής Ασίας θα διεξαχθεί σήµερα.

∆ελτίο Τύπου του Ιδρύµατος για την Πρόληψη 
και τη Θεραπεία της Οστεοπόρωσης στην 
Αυστραλία (Osteoporosis Australia)

Το ίδρυµα για την Πρόληψη και τη Θερα-
πεία της Οστεοπόρωσης στην Αυστραλία 
(Osteoporosis Australia) ανακοινώνει ότι 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
Οστεοπόρωσης, έχει αναρτηθεί ενηµερωτι-
κό υλικό στον ιστότοπο του ιδρύµατος στην 
ελληνική γλώσσα.

Το ενηµερωτικό αυτό υλικό αφορά το 
Ασβέστιο, την Βιταµίνη D, την σωµατική 
άσκηση και την φαρµακευτική αγωγή.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απο-
κτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

που παρέχονται στην ελληνική γλώσσα 
αν επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.
osteoporosis.org.au

Ο σκοπός της συγκεκριµένης ενέργει-
ας του Ιδρύµατος είναι η ενηµέρωση των 
Ελληνόφωνων Αυστραλών γύρω από 
την υγεία των οστών. Περισσότεροι από 
6 εκατοµµύρια Αυστραλοί πάσχουν από 
οστεοπόρωση, ενώ όσοι αντιµετωπίζουν 
οστική ατροφία και προβλήµατα χαµηλής 
οστικής πυκνότητας προσεγγίζουν τα 6 
εκατοµµύρια.


