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30 ΙΟΥΛΙΟΥ –  7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΛΕΥΤΕΡΗ. ΤΙΜΗ $990.00 

21 KAI 22 ΙΟΥΛΙΟΥ  – 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ $295.00
28 ΙΟΥΛΙΟΥ –  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  $25.00
29 & 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΣΤΟ DUBBO ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ  $199.00
18 & 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –  ΔΥΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ WAGGA WAGGA ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, 
ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ  $195.00

22 & 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  - 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΟ CANBERRΑ ΚΑΙ ΣΤΟ FLORIA-
DE ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΝΟ $220.00

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -  21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΧΙΟ-ΣΑΜΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ-
ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-
ΝΥΜΦΑΙΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΨΑΡΑΔΕΣ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΕΔΕΣΣΑ-
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ. ΤΙΜΗ $6999.00. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
$2,500.00. 

  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΜΙΓΟΥΜΕ ΕΚΕΙ. ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ 
ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ GOLD COAST 
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ GOLD COAST 

Οι εκδρομές μας είναι υπέροχες και πάντα επιτυχημένες. Είμαστε πάντα μαζί σας και πάντα παίρνετε το καλύτερο για ότι πληρώνετε.

Ενημερωτική Συγκέντρωση για τη Παροικία 

Ενημέρωση και πληροφορίες για τη συνταξιοδότηση  

10πμ    Επιλογές Διαμονής στη Συνταξιοδότηση 

      Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

11πμ    Οργάνωση Περιουσιακών στοιχείων 

      Υπηρεσία δικαιωμάτων των ηλικιωμένων 

 

Τοποθεσία:    Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 

            206‐210 Lakemba St, Lakemba 

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018 

* Καφές και αναψυκτικά θα είναι διαθέσιμα 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρόνοιας της 
Ε.Ο.Κ.  στο τηλέφωνο (02) 9740 8310 

7 χρόνια φυλακή για τον βιαστή του Victoria Park
Ένας κάτοικος της ΝΝΟ καταδικάστη-
κε σε τουλάχιστον επταετή κάθειρξη 
για τη βίαιη επίθεση σε μια γυναίκα 
και τον βιασμό της, κάποιο βράδυ που 
εκείνη διέσχιζε με τα πόδια το Victoria 
Park στην Αδελαΐδα.
Στην απαγγελία της καταδικαστικής 
απόφασης, ο δικαστής Peter Brebner 
δήλωσε ότι πάνω απ’ όλα είχε λάβει 
υπόψη του την ανάγκη να αποτρέψει 
άλλους άνδρες από τη βία εναντίον γυ-
ναικών, οι οποίες έχουν «το απόλυτο 
δικαίωμα να περπατούν νύχτα σε δη-
μόσιους χώρους χωρίς να κινδυνεύ-

ουν».Οι ένορκοι του Πρωτοδικείου 
βρήκαν την περασμένη εβδομάδα τον 
Benjamin Joshua Heldon, 45 ετών, 
ένοχο για βιασμό και σεξουαλική κα-
κοποίηση στο Victoria Park τον Δεκέμ-
βριο του 2013. Η γυναίκα πήγαινε με 
τα πόδια στο σπίτι του φίλου της στις 
11:40 μ.μ., αφού πρώτα είχε βγει για 
ποτό με φίλους στο Kings Head Hotel 
στην King William Street, όταν δέχτη-
κε επίθεση.
Ο Heldon δεν έδειξε κανένα συναί-
σθημα τη στιγμή που ο δικαστής Peter 
Brebner τον καταδίκαζε σε 10 χρόνια 

φυλάκισης, με την αναθεώρηση της 
ποινής να ορίζεται στα επτά έτη.
Στο δικαστήριο διαβάστηκε δήλωση 
του θύματος σχετικά με τον αντίκτυπο 
που είχε πάνω της αυτή η επίθεση. ςΕί-
πε ότι ο Heldon δεν έδειξε καμία τύψη 
ή ικανότητα για ενσυναίσθηση και δεν 
ανέλαβε την ευθύνη για τις ενέργειές 
του. «Ξέρεις τι ακριβώς έκανες και επέ-
λεξες να με κάνεις να το ξαναπεράσω 
όλο αυτό μέσα από τη δίκη, και να 
φρίττω ξανά καθώς περιέγραφες τι μου 
έκανες, πώς στεκόσουν, ενώ αρνείσαι 
τις πράξεις σου και κατηγορείς το θύμα 

σου» έγραψε. «Τώρα όλοι μπορούν να 
σε δουν ως αυτό που είσαι. Δεν είσαι 
ψυχικά άρρωστος – είσαι μια αληθινά 
άχρηστη, αηδιαστική σκιά ανθρώπου». 
Η γυναίκα  είπε ότι πριν από την επί-
θεση ήταν ένα «ευτυχισμένο, κοινωνι-
κό άτομο», αλλά πλέον υποφέρει από 
κατάθλιψη, 
Κατά τον βιασμό της, η γυναίκα κατά-
φερε να τον σπρώξει από πάνω της, 
τον έγδαρε και του ξερίζωσε μια τούφα 
από τα μαλλιά – που μέσω του DNA 
οδήγησε την αστυνομία στην ταυτοποί-
ηση του βιαστή.

H αστυνομία και οι εθελοντές από την Κρατική Υπηρεσία 
Έκτακτης Ανάγκης (SES) συνεχίζουν να ψάχνουν δάση 
στο βόρειο Σίδνεϊ αναζητώντας το πτώμα μιας νεαρής Κι-
νέζας που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον συγκάτοικό 
της.
Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι η Qi Yu, 28 ετών, μεταφέρθη-
κε με το αυτοκίνητό της στην περιοχή κοντά στο Hornsby, 
στο Berowra, στο Cowan ή στο Mount Kuring-Gai τη νύ-
χτα που εξαφανίστηκε, σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες.
Ο συγκάτοικος της Yu, ο 19χρονος Shuo Dong, συνελή-
φθη την περασμένη εβδομάδα και κατηγορήθηκε για δο-
λοφονία μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.
Δεκάδες αξιωματικοί της αστυνομίας και εθελοντές της 
SES έψαχναν την Τετάρτη στην Berowra για κάποιο ση-
μάδι του σώματος της κυρίας Yu.
Μέχρι στιγμής στην επιχείρηση συμμετέχουν η τοπική 
αστυνομία, η ομάδα διάσωσης, έφιπποι αστυνομικοί και 
η ομάδα καταστολής.
Το λευκό Toyota Corolla της Yu βρέθηκε στο Burwood, 
στο δυτικό Σίδνεϊ, μετά την εξαφάνισή της.
Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει τους περιπατητές της 
περιοχής να έχουν τον νου τους για οποιοδήποτε ίχνος.
Η οικογένεια της Yu ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, αλλά δεν έχουν 
κάνει κάποιο σχόλιο. Ο Dong πρόκειται να εμφανιστεί 
στο τοπικό δικαστήριο του Burwood στις 9 Ιουλίου

Συνεχίζονται οι 
έρευνες για το 
πτώμα της Qi Yu σε 
δασώδη περιοχή


