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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 2018
105η Επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων  

 21η Φεβρουαρίου 1913

Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 – ώρα 7µµ 

Επίσηµη δεξίωση  - στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στο 
206-210 Lakemba St Lakemba παρουσία των Ελληνικών και Αυστραλιανών αρχών. 
Θα προσφερθούν µεζέδες και ποτά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Είσοδος ελεύθερη. 

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου  – ώρα 7.00µµ -1.00 πρωινή
Στο Fontana Amorosa  29 Forbes St,  Liverpool   

Έ  
µε συµµετοχή 5 µέλους συγκροτήµατος από την Ήπειρο. 

Στο  Κλαρίνο –Νίκος Τάσσης;  Τραγούδι – ∆ηµήτριoς Υφαντής και Γεωργία Βακάλη;  

Βιολί – Xρυσοβαλάντης Καζαντζής; Λαούτο – Στέφανος Μπόγδος.  

Είσοδος µετά φαγητού και ποτού $85.  Παιδιά από 4 έως 14 ετών $30, κάτω τον 4 ετών 
δωρεάν.  

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήσατε στα τηλέφωνα έως τις 20 Φεβρουάριου 2018: 

Βασιλική Τοµαρά   0452 434 906    |   Θόδωρος  Μπαλάφας  0415 989 205 

Κώστας Τσίτσος 0408 629 893
Eπίσης για την µεταφορά στο χωλ, θα υπάρχουν 2 λεωφορεία µε ένα χαµηλό κόστος των 5 δολαρίων µε τά 
επιστροφής.  Επειδή οι θέσεις θα είναι περιορισµένες.  Eπικοινωνήστε  εγκαίρως µαζί µας για κρατήσεις.

Σας περιµένουµε όλους, µε πατριωτικούς χαιρετισµούς.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017 

104η Επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων - 21η Φεβρουαρίου 1913 

 

Τρίτη  21 Φεβρουαρίου 2017 – ώρα 7μμ   

Επίσημη δεξίωση  -στην αίθουσα του ΑΧΕΠΑ στο 396 Princess Hwy Rockdale  παρουσία των Ελληνικών 
και Αυστραλιανών αρχών. Θα προσφερθούν μεζέδες και ποτά, όλοι ευπρόσδεκτοι.  Είσοδος ελεύθερη. 

   

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 – ώρα 9.30 πμ   

Δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου 242 Cleveland St Redfern, με την παρουσία των Προξενικών, Πολιτικών και Θρησκευτικών 
Αρχών.   

Στη συνεχεία θα προσφερθεί καφές και γλυκίσματα στην διπλανή αίθουσα της εκκλησίας.   

Σύλλογοι που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να επικοινωνήσουν με την γραμματέα της Πανηπειρωτικής 
Ένωσης – Βασιλική Τομαρά 0452 434 906.   

 

Σάββατο 4  Μαρτίου 2017 – ώρα 7.00μμ -1.00 πρωινή.   

Στο Mytilianian House  225  Canterbury Rd Canterbury  .   

Ετήσιος χορός με συμμετοχή 5 μέλους συγκροτήματος από την Ήπειρο. Στο    

Κλαρίνο –Γιώργος Γιαννακός    Τραγούδι – Νικόλαος Τσιτοφώτος (Δάσκαλος )  Βιολί – Αθανάσιος  
Πρεμέτης   Ντέφι –Σπύρος Αλευροντάς   Λαούτο – Αναστάσιος Πρεμέτης    

Είσοδος μετά φαγητού και ποτού $80 παιδία από 8 έως 14 ετών $30; κάτω τον 8 ετών δωρεάν.   

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήσατε στα τηλέφωνα έως τις 27 Φεβρουάριου 2017 :  

Βασιλική Τομαρά   0452 434 906       Ελένη Βαγεράκα    0403 352 905 

Θόδωρος  Μπαλάφας  0415 989 205   
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ANAKOINΩΣΗ
Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Άτλας οργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις για τους 
µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018.

1.  Παρουσίαση δύο βιβλίων του συγγραφέα ∆ηµ. Τζουµάκα που µόλις πρόσφατα 
κυκλοφόρησαν στην Ελάδα, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7.30 
µ.µ. στην αίθουσα του Συνδέσµου.

 α. Μεταναστευτικός Λόγος και αουτσάιντερ Πολιτισµός.
       β. Νικόλαος Κάλας ο Ερµαφρόδιτος στον κήπο των Γραµµάτων. 
       
Οµιλητές στην εκδήλωση αυτή θα είναι απο τον πανεπιστηµιακό χώρο ο 
Καθηγητης Alfred Vincent, από τον δηµοσιογραφικό η Σοφία Καθαρείου και από 
τον λογοτεχνικό ο Γιώργος Μιχαλακάκης.

2.  Εκδήλωση για την Ηµέρα της Γυναίκας την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 απο τις 
4µ.µ. µεχρι τις 6µ.µ. στην αίθουσα του Συνδέσµου. 

Οµιλητές-οµιλήτριες  στην εκδήλωση αυτή θα είναι από τον πολιτικό και 
πολιτιστικό χώρο.

Η είσοδος στις δύο αυτές εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Αγαπητοί φίλοι ΜΗΝ  ξεχνάτε την Ελληνική κουζίνα ΑΤΛΑΣ που ήδη έχει αρχίσει 
να λειτουργεί Τετάρτη και Παρασκευή απο τις 3µ.µ., Σάββατο και Κυριακή απο 
τις 11.00 π.µ.

Παρακαλούµε όπως αγνοήσετε την προηγούµενη ανακοίνωσή µας γιατί άλλαξαν 
κάποιες ηµεροµηνίες όπως το κινηµατογραφικό έργο του Πλάτωνα Θεοδωρίδου.   

Από το ∆.Σ. 
Η Γραµµατεας     
Ν. Ναούµ.

Φυλακές Bathurst: Παιχνιδάκι 
η απόδραση, σύµφωνα µε φύλακα

Έ νας φρουρός στο Σω-
φρονιστικό Κατάστηµα 
Buthurst προχώρησε σε 
αποκαλύψεις για το πόσο 

εύκολο είναι να δραπετεύσουν οι 
κρατούµενοι από τη φυλακή. Το 
Bathurst, ελάχιστης και µεσαίας 
ασφαλείας, φιλοξενεί παιδεραστές, 
δολοφόνους, ληστές και άλλους βί-
αιους εγκληµατίες.
Ο ανώτερος αξιωµατικός των σω-
φρονιστικών υπαλλήλων Thor 
Sutherland, που είναι επίσης επι-
κεφαλής της Ένωσης Αξιωµατικών 
Φυλακών (POVB), δήλωσε ότι τα 20 
χρόνια που εργάζεται στο κατάστη-
µα οι τρόφιµοι είχαν καταστρώσει 
πολλές φορές σχέδια απόδρασης 
µε επιτυχία, τόσο µέσα από τα κελιά 
τους όσο και από τους εξωτερικούς 
χώρους.
Ένα τέτοιο περιστατικό αφορούσε 
έναν κρατούµενο που έκλεψε βαλβί-
δες από έναν ανυποψίαστο υδραυ-
λικό που εργαζόταν στα ντους των 
φυλακών.
«Ξεκίνησα τη βάρδια µου στις 6 το 
πρωί και αµέσως ένας κρατούµε-
νος χτύπησε τον συναγερµό» είπε ο 
κ. Sutherland. «Πήγα στο κελί του, 
χτύπησα την πόρτα και ο κρατούµε-
νος έλεγε “πάει ο συγκρατούµενός 
µου, πάει ο συγκρατούµενός µου”».
Ο κ. Sutherland δήλωσε ότι «η πρώ-
τη µου σκέψη ήταν ότι στην πραγ-
µατικότητα είχε κρεµαστεί», κι έτσι 
ανακουφίστηκε όταν διαπίστωσε ότι 
δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, 
σύντοµα έγινε φανερό πως ένας φυ-
λακισµένος είχε δραπετεύσει.
«Είχε καταφέρει να κλέψει κοπτικά 
µπουλόνια από εργαζόµενους χωρίς 
να το καταλάβει κανείς. Έκοψε τα 
κάγκελα κι απλώς χάθηκε µέσα στη 
νύχτα».
Σύµφωνα µε τον κ. Sutherland, ο 
άλλος κρατούµενος, που είχε χτυπή-
σει τον συναγερµό, ήταν επίσης στο 
κόλπο. «Περίµενε µέχρι να µε ακού-
σει να µπαίνω στη φυλακή προτού 
µας ειδοποιήσει» είπε.
Ο φυγάς βρέθηκε και επέστρεψε 
στη φυλακή λίγες µέρες αργότερα. 
Αυτό συνέβη πάνω από µια δεκα-
ετία πριν, ωστόσο από τότε δεν 
έχουν αλλάξει και πολλά, λέει ο κ. 
Sutherland. Μια εκπρόσωπος της 
υπηρεσίας σωφρονισµού της ΝΝΟ 
δήλωσε στο news.com.au ότι 10 

κρατούµενοι απέδρασαν πέρυσι σε 
όλη την πολιτεία.
Ωστόσο, είπε ότι «Τις τελευταίες 
δεκαετίες, σηµειώθηκε σηµαντική 
πτώση στον αριθµό των αποδράσε-
ων, παρά τη σηµαντική αύξηση του 
συνολικού πληθυσµού των κρατου-
µένων».
Αλλά ο κ. Sutherland µάλλον δι-
αφωνεί, λέγοντας ότι το µόνο που 
χρειάζονται οι κρατούµενοι είναι 
η κατάλληλη στιγµή και λίγη τύχη. 
«Το µόνο που έχουν να κάνουν εί-
ναι να κόψουν έναν φράχτη και να 
φύγουν – αυτό το βλέπετε κι από την 
εθνική οδό».
Οι καταδικασθέντες δολοφόνοι εί-
ναι µερικοί από τους καλύτερους 
τρόφιµους στη φυλακή του Bathurst 
και λιγότερο πιθανό να αποδρά-
σουν εξαιτίας των αυστηρότερων 
περιορισµών, σύµφωνα µε τον κ. 
Sutherland. «Οι δολοφόνοι συνή-
θως έχουν εκτίσει αρκετό χρονι-
κό διάστηµα σε φυλακές µεγίστης 
ασφαλείας, κι έχουν εγκλιµατιστεί 
και γενικά δεν είναι πρόβληµα για 
εµάς» είπε.
Σύµφωνα µε τον κ. Sutherland, ο 
µεγαλύτερος κίνδυνος απόδρασης 
αφορά τους παιδεραστές. «Μόλις οι 
κρατούµενοι θεωρηθούν ότι ανή-
κουν στο ελάχιστο (επίπεδο ασφα-
λείας), µπορούν να εργάζονται έξω 
από το κατάστηµα για κάποιο χρό-
νο, κι έτσι είναι απλά εύκολο να 
τρέξουν σε ένα αυτοκίνητο στον 
δρόµο και να εξαφανιστούν».
Σύµφωνα µε τον κ. Sutherland, ο 
υπερπληθυσµός στις φυλακές και η 
αναµενόµενη έλλειψη προσωπικού 
θα κάνει τα πράγµατα ακόµα χειρό-
τερα. 
Από την άλλη µεριά, η εκπρόσω-
πος του CSNSW διέψευσε αυτούς 
τους ισχυρισµούς και δήλωσε ότι 
η καλύτερη αστυνόµευση και οι 
αυστηρότερες ποινές έχουν οδη-
γήσει σε µια άνευ προηγουµένου 
αύξηση των κρατουµένων, η οποία 
αντιµετωπίζεται µε την πρόσληψη 
επιπλέον προσωπικού και µε ένα 
πρόγραµµα υποδοµών των κρατι-
κών σωφρονιστικών υπηρεσιών 
της Νέας Νότιας Ουαλίας αξίας 3,8 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, όπως 
και µε ένα πρόγραµµα 237 εκατοµ-
µυρίων δολαρίων για τη µείωση 
της υποτροπής.




