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Προς τιμή της 73ης επετείου του 1940, 
το τάγμα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και Νέας Ζηλανδίας, 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 να παραβρεθείτε στην εορτή για την ημέρα  
που ο ελληνικός λαός είπε όχι στο φασισμό, 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
Η εκδήλωση θα συμπεριλαμβάνει 

ομιλία του αξιότιμου Γενικού Προξένου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Σίδνεϊ, Δρ Σταύρου Κυρίμη, 

ποιήματα από μαθητές του Earlwood Public School, 
παράσταση παραδοσιακών χορών του Λαογραφικού Ομίλου 
Greek Folk Dances of NSW, καθώς και έκθεση φωτογραφιών  

και γελοιογραφιών του 1940-41.

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013,στις 5μ.μ.
ΑHEPA HALL, 394-396 Princess Highway, NSW

Για να κλείσετε θέση, επικοινωνήστε 
με τον κ. G.H. Lianos στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ghlianos@bigpond.com ή στο τηλέφωνο: 0415 745 537
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συμβούλιο της Ενορίας των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης Liverpool και περιχόρων, τον αιφνίδιο θάνατο  
του εκ των μελών του

KEVIN BEVITT
Θανόντος την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, συνήλθε 
εις έκτακτον συνεδρίαν την Τρίτη 22η Οκτωβρίου και 
ομόφωνα αποφάσισε τα κατωτέρων:
1. Να εκφράσει την βαθιά θλίψη των μελών και την 
ειλικρινή συμπαράσταση τους στη οικογένεια του 
εκλιπόντος.   
2. Να παρακολουθήσει εν σώματι την εκφορά της σωρού 
του την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου και ώρα 11.00π.μ. εν  Ιερό 
Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 28 Forbes 
St, Liverpool.
3. Να κατατεθεί στέφανος στη σωρό του
4. Να υψωθεί στο κτήριο της ενορίας-κοινότητας κατά την 
ημέρα της κηδείας μεσίστιος σημαία.

Εκ του γραφείου της ενορίας

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 

LIVERPOOL

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνω-
σε 200 δισ. δολάρια αύξηση του ανώτατου 
ορίου του χρέους της Κοινοπολιτείας και 
εξαµηνιαίο ελέγχο στις δαπάνες της κυβέρ-
νησης λόγω της επιδείνωσης των δηµοσι-
ονοµικών µεγεθών.

Ο Θησαυροφύλακας, Joe Hockey, ανα-
κοίνωσε τα µέτρα µετά από τη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου στην Καµπέ-
ρα, χθες το πρωί. “Η κυβέρνηση του Συ-
νασπισµού θα πρέπει να αυξήσει το όριο 
του οµοσπονδιακού χρέους στα 500 δις 
δολάρια. Αυτό θα γίνει, επειδή έχω ήδη 
ενηµερωθεί, στις 12 ∆εκεµβρίου, ότι το 
σηµερινό όριο του χρέους θα ξεπεράσει τα 
300 δισ. δολάρια”, είπε ο κ. Hockey.

Η τελευταία αξιολόγηση των δηµόσιων 
οικονοµικών που έγινε πριν από τις εκλο-
γές προέβλεπε ότι το χρέος αναµένεται να 
φτάσει τα 370 δισεκατοµµύρια δολάρια. 
Ωστόσο, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι 
τελικά το χρέος θα υπερβεί τα 400 δισεκα-
τοµµύρια δολάρια. Μέχρι σήµερα το όριο 
ήταν 300 δισ. δολάρια. Αν το όριο του 
χρέους ξεπεραστεί, η κυβέρνηση αντιµετω-

πίζει το ενδεχόµενο να της τελειώσουν τα 
χρήµατα και να αθετήσει τις υποχρεώσεις 
της.

Ο κ. Hockey δεν έδωσε περισσότερες λε-
πτοµέρειες, λέγοντας µόνο ότι οι “αριθµοί” 
του Υπουργείου Οικονοµικών θα είναι δι-
αθέσιµοι στα µέσα του έτους, ενώ η έκθεση 
για την Οικονοµία (MYEFO) αναµένεται 
να παραδοθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

«Πρέπει να επανεξετάσουµε αυτό το 
θέµα και να κινηθούµε γρήγορα», είπε ο 
κ. Hockey και πρόσθεσε ότι αυτό επιβάλε-
τε ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του και τα 
προβλήµατα που προέκυψαν από την πρό-
σφατη κρίση εξαιτίας του ορίου του χρέους 
στις ΗΠΑ.

“Αυτή είναι η κληρονοµιά των Εργατι-
κών. Να µας αφήσουν ένα χρέος 370 δισ. 
δολαρίων. Έχω ενηµερωθεί ότι αυτό θα 
είναι σηµαντικά µεγαλύτερο, και εµείς δεν 
πρόκειται να επιτρέψουµε στους εαυτούς 
µας να πάθουν ότι έπαθαν οι ΗΠΑ, όπου 
υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα σχετικά µε 
την ικανότητα της χώρας να ζήσει µε τα 
µέσα που διαθέτει”.

Στα 500 δισ. το «ταβάνι» για το 
δηµόσιο χρέος λέει ο Hockey 

«Ξανθιά τσιγγάνα, ελληνικό µυστήριο» 
είναι ένας από τους τίτλους των σχετικών 
δηµοσιευµάτων στις εφηµερίδες

Έντονο είναι το ενδιαφέρον των αυστρα-
λιανών µέσων ενηµέρωσης που εξακολου-
θούν να ασχολούνται µε την περίπτωση 
της τετράχρονης Μαρίας, που εντοπίστηκε 
σε οικισµό Ροµά στα Φάρσαλα, από αστυ-
νοµικούς της ∆ιεύθυνσης Λάρισας, στο 
πλαίσιο ελέγχου ρουτίνας.

Στα σχετικά ρεπορτάζ, που συνοδεύονται 
και από φωτογραφίες της τετράχρονης, δί-

νεται το πλήρες ιστορικό της περίπτωσής 
της αλλά, παράλληλα, υπογραµµίζονται και 
οι «άθλιες συνθήκες» που διαβιούν οι Ροµά 
της Ελλάδας από τους οποίους «300.000 
περίπου είναι αναλφάβητοι».

 «Ξανθιά τσιγγάνα, ελληνικό µυστήριο», 
«Τι συνέβη στη Μαρία;», «Μυστήριο µε 
ξανθό Αγγελούδι» είναι µερικοί από τους 
τίτλους των σχετικών δηµοσιευµάτων κα-
θώς η περίπτωση του κοριτσιού έχει προ-
καλέσει συγκίνηση και στην αυστραλιανή 
κοινωνία.

Συγκίνηση στην αυστραλιανή κοινωνία για τη µικρή Μαρία




