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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αγαπητά µέλη, συµπατριώτισσες και συµπατριώτες,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας σας καλεί σε 

Ενηµερωτική Συνέλευση, 
που θα πραγµατοποιηθεί   

την   Κυριακή 17  Ιουνίου 2018 και ώρα 2.30. µµ   
στην Κυπριακή  Κοινότητα   

58-76  Stanmore Rd Stanmore NSW 2048,   
µε  τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.  Ενηµέρωση από το ∆Σ και συζήτηση σε όλα τα θέµατα που 
απασχολούν  το σύλλογο

2.  Πορεία και κατευθύνσεις δραστηριοτήτων του Οργανισµού µας.
3.  Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέµατος  που εγείρεται νόµιµα 

σύµφωνα µε το καταστατικό.

Οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των µελών µας είναι αυτές που 
θα καθορίσουν το πλαίσιο της µελλοντικής πορείας  µας γι’ αυτό η 
συµµετοχή όλων µας στις διαδικασίες της παραπάνω Συνέλευσης 
είναι απαραίτητη. 
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή σε  κάθε συµπάροικο 
που επιθυµεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΚΥΡΙΑΚΗ 

3 Ιουνίου 2018  στις 
3:30μμ. 

Επιτροπή της Γερουσίας 
θα ερευνήσει τα υψηλά 
ποσοστά θνησιγενειών

Μ ια νέα έρευνα της Γερουσίας 
σχετικά µε τα ποσοστά θνη-
σιγενειών της Αυστραλίας 
πρόκειται να διεξαχθεί από 

τον Ιούνιο – έως τώρα κάθε µέρα έξι 
µωρά γεννιούνται νεκρά βυθίζοντας τις 
µητέρες σε απελπισία.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα εξετά-
σει τη χρηµατοδότηση, σηµειώνοντας 
ότι «παρά τις σηµαντικές τεχνολογικές 
και ιατρικές προόδους, τα ποσοστά 
των θνησιγενειών στην Αυστραλία δεν 
έχουν µειωθεί εδώ και δύο δεκαετίες».
Για τη µαµά Sarah Jade, αυτά τα νέα 
φέρνουν κάποια παρηγοριά, µετά από 
µια τραυµατική εγκυµοσύνη που της 
στέρησε, νωρίτερα φέτος, τον γιο της 
Aksel. «Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, 
ξαφνικά όλος σου ο κόσµος αλλάζει» 
είπε. «∆εν είναι απλώς κάτι φυσικό, 
και πετάει την ικανότητά σας να δια-
κρίνετε τι είναι σωστό και τι λάθος από 
το παράθυρο».
Η κ. Jade ήταν 20 εβδοµάδων έγκυος 
και ανυποµονούσε να φέρει στο σπίτι 
έναν µικρό αδερφό για τον πρώτο της 
γιο, Arthur, όταν οι υπέρηχοι έδειξαν 
ότι υπήρχε κάποιο πρόβληµα.
Οι γιατροί την καθησύχασαν, αλλά η 
Sarah δεν αισθανόταν καλά και στις 31 
εβδοµάδες ένας επόµενος υπέρηχος µε 
µαγνητική τοµογραφία επιβεβαίωσε το 
χειρότερο: ο Aksel είχε σοβαρές επι-
πλοκές µε την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
του και δεν θα επιβίωνε.

«Ήµασταν αντιµέτωποι µε την ανάγκη 
να σταµατήσουµε την καρδιά του, η 
οποία είναι µια αρκετά φρικτή διαδι-
κασία και κάτι που δεν θέλω να ζήσει 
κανείς ποτέ» δήλωσε η κ. Jade.
Η παρέµβαση ορίστηκε για την επό-
µενη ∆ευτέρα, δίνοντας στην κ. Jade 
ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο µε τον 
Aksel, ωστόσο η κ. Jade γέννησε το 
βράδυ του Σαββάτου. «∆εν ήµουν προ-
ετοιµασµένη. Νόµιζα πως είχα άλλη 
µιάµιση ηµέρα» είπε. «Αλλά το τέλος 
ήταν εκεί, τόσο πραγµατικό. Κατέρρευ-
σα».
Η κ. Jade είπε ότι τα µαθήµατα τοκε-
τού δεν προετοιµάζουν τους γονείς για 
το χειρότερο. Ελπίζει ότι η έρευνα θα 
ενθαρρύνει τις γυναίκες που αισθάνο-
νται ότι κάτι πάει λάθος κατά τη διάρ-
κεια της εγκυµοσύνης να µιλήσουν.
Η Γερουσία συγκρότησε την επιτροπή 
για να εξετάσει το θέµα τον Μάρτιο και 
καλεί τους πολίτες να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους µέχρι τις 29 Ιουνίου.

Πιθανότητα να παραιτηθεί 
ο Barnaby Joyce
Ο Barnaby Joyce είναι σε άδεια 11 εβδοµάδων, ενώ φουντώνουν οι εικασί-
ες ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει την πολιτική, εν µέσω αυξανόµενων επι-
κρίσεων που δέχεται σχετικά µε την απόφασή του να δώσει µια τηλεοπτική 
συνέντευξη επί πληρωµή.
Οι Nationals προετοιµάζονται για το ενδεχόµενο εκλογών για την έδρα του 
Barnaby Joyce στη Νέα Αγγλία. Εάν ο κ. Joyce όντως παραιτηθεί, οι ψη-
φοφόροι της Νέας Αγγλίας θα βρεθούν να διεξάγουν εκλογές ετησίως για 
τέσσερα συνεχόµενα χρόνια – εκτός από τις εκλογές του 2016 και 2017, το 
2018 θα πρέπει να ψηφίσουν για την αναπλήρωση της έδρας και το 2019 
για τις γενικές εκλογές για τις οποίες έχει δεσµευτεί ο Malcolm Turnbull.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η διαµάχη σχετικά µε την προσωπική ζωή του κ. 
Joyce «έχει φτάσει στο τέρµα της». Ενώ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα έπαιρ-
νε 11 εβδοµάδες άδεια, ο κ. Joyce δήλωσε µέσω τουίτ την Τετάρτη το από-
γευµα ότι θα απείχε από τα καθήκοντά του µόνο για ένα δεκαπενθήµερο.
Αυτή η διαµάχη ξεκίνησε από µια διαδοχή αποκαλύψεων για την προσω-
πική του ζωή, συχνά από τον ίδιο τον κ. Joyce, και από την πρόσφατη κρι-
τική που δέχεται για την εµφάνισή του στο Seven Network την περασµένη 
Κυριακή µε τη σύντροφό του Vikki Campion και τον γιο τους Sebastian, µια 
συνέντευξη για την οποία το ζευγάρι έλαβε πληρωµή 150.000 δολαρίων.
Κατά τη διάρκεια της «προσωπικής άδειας» του έχει ζητηθεί να κρατήσει 
χαµηλό προφίλ, µέχρι τα µέσα Αυγούστου, δηλαδή µέχρι και µετά τις εκλο-
γές που θα διεξαχθούν στις 28 Ιουλίου σε πέντε έδρες στο Κουίνσλαντ, την 
Τασµανία, τη Νότια Αυστραλία και τη ∆υτική Αυστραλία.
Επίσης, πρόκειται να επιστρέψει στα καθήκοντά του λίγο πριν την προ-
γραµµατισµένη έκδοση ενός βιβλίου που έχει γράψει για την πολιτική και 
την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, επίσηµα οι Nationals επικαλούνται λό-
γους υγείας για την άδειά του. 




