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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Σοβαρή κυρία 65 ετών, οικονοµικά ανεξάρτητη, 

ζητά γνωριµία µε κύριο 65-68 ετών, 
επίσης οικονοµικά ανεξάρτητο, µε σκοπό τη φιλία 

και ότι άλλο προκύψει.
** Ο κύριος που επικοινώνησε από το Sans Souci αν µπορεί να 

ξαναστείλει τα στοιχεία του γιατί ήταν ελλιπή. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν τα στοιχεία 
τους στο: PO Box 164, Canterbury NSW 2193

Σαββάτο, 5 Μαρτίου 2016
Cyprus Community Club

Stanmore Road, Stanmore

Τιµή εισιτηρίου για είσοδο µε φαγητό - $55 για µεγάλους και $30
 για παιδιά κάτω από 12 ετών

Για κρατήσεις θέσεων οι για περισσοτερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε την Μαρία Λαγουδάκη στο 0402 081 590 

ή την ∆έσποινα Παρλιάρου στο 0417 020 327

ΚΡΗΤΙΚH Α∆ΕΛΦOΤΗΤΑ 
ΣΥ∆ΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ

Αποκριάτικος        χορός

Aπό ξενοδοχείο θα καταθέσει 
ο Καρδινάλιος Πέλ

Σχολείο στο Σίδνεϊ επιτρέπει στους άρρενες  
µαθητές να φορούν τις στολές των µαθητριών

Συνελήφθη και η σύζυγος 
υπόπτου για τροµοκρατία 

Ο 
Καρδινάλιος George Pell θα 
δώσει στοιχεία στη βασιλική 
επιτροπή για την κακοποίη-
ση παιδιών, µέσω βίντεο από 

το Ξενοδοχείο Quirinale στη Ρώµη. 
Η κατάθεση του θα ξεκινήσει από την 
ερχόµενη ∆ευτέρα. Το ξενοδοχείο τεσ-
σάρων αστέρων βρίσκεται στην καρδιά 
της ιταλικής πρωτεύουσας, κοντά στην 
Piazza della Repubblica. Μια οµάδα 
θυµάτων θα πετάξει στην Ιταλία για να 

ακούσει την κατάθεση του Καρδινάλιου 
χάρη στην εκστρατεία GoFundMe που 
µάζεψε τα απαραίτητα χρήµατα για το 
ταξίδι τους. Ο Καρδινάλιος έχει δεχθεί 
πλήθος επικρίσεων για την αδυναµία 
του να επιστρέψει στην Αυστραλία και 
να εµφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον 
της Βασιλικής Επιτροπής. Η Επιτροπή 
αποδέχθηκε την έκθεση του γιατρού 
που είπε ότι το ταξίδι θα ενείχε κινδύ-
νους για την υγεία του.

Το Αυστραλιανό Χριστια-
νικό Λόµπι καταδίκασε 
την απόφαση σχολείου 
στο Σίδνεϊ να επιτρέψει 
σε άρρενες µαθητές να 
φορούν τις κοριτσίστι-
κες στολές, και µε αυτό 
τον τρόπο να µπορούν 
οι µαθητές να εκφράζουν 
ελεύθερα µε ποιο φύλο 
θα ταυτιστούν. Οι µαθητές 
στο Newtown Performing 
Arts High School θα µπο-
ρούν πλέον να φορούν 

φούστα στο σχολείο, και 
να αυτοπροσδιορίζονται 
ως προς το φύλο. Επίσης, 
όσοι µαθητές αυτοπροσ-
διορίζονται ως γένους 
θηλυκού  θα µπορούν να 
χρησιµοποιούν τις θηλυ-
κές τουαλέτες. Αλλά ενώ 
οι γονείς έχουν αποδεχτεί 
την αλλαγή στους κανόνες 
του σχολείου, το αυστρα-
λιανό χριστιανικό λόµπι 
ισχυρίζεται ότι µπορεί να 
ενθαρρύνει αποτελεσµα-

τικά τα παιδιά να κάνουν 
ριζικές επιλογές στη ζωή 
τους. Το σχολείο, υπε-
ρηφανεύεται για τις προ-
οδευτικές αξίες της και 
τα τελευταία χρόνια έχει 
εγκρίνει ειδικά αιτήµα-
τα, που επιτρέπουν στους 
σπουδαστές τη µετάβαση 
από το ένα φύλο στο άλλο. 
Η διαφορά τώρα είναι ότι 
αυτοί οι µαθητές δεν πρέ-
πει να ζητήσουν επίσηµη 
άδεια.

Συνελήφθη από τη αστυνοµία της 
ΝΝΟ η σύζυγος του ύποπτου για τρο-
µοκρατία Σαµέχ Μπάιντα και σύµ-
φωνα µε τις πρώτες πληροφορίες θα 
της απαγγελθούν κατηγορίες. Στην 
κατοχή της 18χρονης βέθηκε ένα 
µαχαίρι και σύµφωνα πάντα µε την 
αστυνοµία εντοπίστηκαν και έγγραφα 
που συνδέουν την κατοχή του µαχαι-
ριού µε σχεδιαζόµενη τροµοκρατική 
ενέργεια. Ο σύζυγος της, επίσης, 18 
ετών, κρατείται στη φυλακή µε τρεις 

κατηγορίες, µία εκ των οποίων αφο-
ρά συλλογή  εγγράφων που µπορούν 
να διευκολύνουν τροµοκρατικές πρά-
ξεις.




