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Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την 
το λεωφορείο θα αναχωρήσει απέναντι 

από το Μυτιληναϊκό Σπίτι στις 6.00 το πρωΐ  

Τιμή εισιτηρίου λεωφορείου: $30
Μετά τη λειτουργία θα γίνει κατάθεση στεφάνου 

στο ελληνικό μνημείο πεσόντων για την Εθνική Επέτειο
Κατόπιν θα μεταβούμε στην Ελληνική Λέσχη της Καμπέρας

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε:
Παναγιώτης Ψωμάς 0402207546

Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110
Δήμητρα Ρουμελιώτη 0458888104

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

LEMNIAN ASSOCIATION OF NSW “MAROULA” Club Limited
44 Αlbert Street Belmore NSW 2192

Η
Η ΛΗΜΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ “ΜΑΡΟΥΛΑ” 

διοργανώνει 

ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
για την απελευθέρωση της Λήµνου το 1918

το Σάββατο 13 Oκτωβρίου 2018
στο Lemnos Club 

44 Albert Street Belmore
και από ώρα 7.00 µ.µ. 

Zωντανή µουσική µε τους Γιώργο και Τάσιο Λάµπρου στο µπουζούκι

Τιµή εισιτηρίου µε φαγητό και ποτό 
για µεγάλους $60, για παιδιά κάτω των 12 ετών $30

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε 
Κώστα Χαβά 0410 421 943   |   Γιάννη Σέντα 0411 272 710
Τα εισιτήρια προπωλούνται κάθε Πέµπτη στο Λήµνος Κλάµπ από 6-7µµ

ΗΑυστραλία είναι έτοιµη να 
στηρίξει την Ινδονησία µετά 
τον καταστροφικό σεισµό και 
το τσουνάµι που έπληξαν την 

περιοχή του Sulawesi, δήλωσαν ο 
πρωθυπουργός και η υπουργός Εξω-
τερικών.
Ο Scott Morrison και η Marise Payne 
εξέφρασαν την Κυριακή τα συλλυπη-
τήριά τους προς τον λαό της Ινδονη-
σίας µε κοινή τους δήλωση.
Τουλάχιστον 832 άνθρωποι έχει επι-
βεβαιωθεί ότι είναι νεκροί µετά από 
τον ισχυρό σεισµό µεγέθους 7.5 ρί-
χτερ που πυροδότησε ένα τσουνάµι 
το οποίο έπληξε το κεντρικό Sulawesi 
την Παρασκευή. Ο αριθµός των νε-
κρών αναµένεται να αυξηθεί καθώς 
αποκαθίστανται οι συνδέσεις µε απο-
µακρυσµένες περιοχές.

«Η κλίµακα και ο αντίκτυπος της κα-
ταστροφής συνεχίζουν να αυξάνονται 
και εξακολουθούν να καταγράφονται 
µετασεισµοί» δήλωσαν ο κ. Morrison 
και η γερουσιαστής Payne.
«Ως γείτονας µε στενές σχέσεις, η Αυ-
στραλία είναι έτοιµη να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης της Ιν-
δονησίας να ανταποκριθεί στις ανά-
γκες, αν χρειαστεί».
Οι δύο πολιτικοί δήλωσαν ότι έχουν 
έρθει σε άµεση επαφή µε τον πρόε-
δρο της Ινδονησίας Joko Widodo 
και τον υπουργό Εξωτερικών Retno 
Marsudi, και έχουν µεταφέρει την 
ανησυχία των Αυστραλών όπως και 
µια προσφορά υποστήριξης, εφόσον 
ζητηθεί. Μέχρι στιγµής δεν έχουν 
αναφερθεί Αυστραλοί πολίτες µεταξύ 
των θυµάτων.

Η Αυστραλία στο πλευρό 
της Ινδονησίας

Οι Εργατικοί της ΝΝΟ 
δεσµεύονται για την 
προστασία των κοάλα
Εάν το Κόµµα των Εργατικών κερ-
δίσει τις πολιτειακές εκλογές τον 
επόµενο χρόνο, τα κοάλα που εί-
ναι απαλλαγµένα από χλαµύδια θα 
έχουν το δικό τους, προστατευµένο 
εθνικό πάρκο στο νοτιοδυτικό Σίδ-
νεϊ, όπως δήλωσε ο αρχηγός της 
αντιπολίτευσης Luke Foley.
Ο αρχηγός των Εργατικών έχει υπο-
σχεθεί 4.000 εκτάρια γης κατά µή-
κος του ποταµού Georges για τα κο-
άλα χωρίς χλαµύδια, από τα οποία 
διαβούν περίπου 400 στην περιοχή.
Η ασθένεια, ένα διαφορετικό στέ-
λεχος στα χλαµύδια που επηρεάζει 
και τον άνθρωπο, είναι ευρέως δι-
αδεδοµένη µεταξύ του πληθυσµού 
των κοάλα της Αυστραλίας και έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στα ζώα.
«Πρέπει να προστατέψουµε το δά-
σος όπου ζει ο τελευταίος υγιής 
πληθυσµός των κοάλα στο Σίδνεϊ».
Οι Εργατικοί έχουν υποσχεθεί επί-
σης να κατασκευάσουν υποδοµές, 
όπως διαβάσεις και φράχτες, για να 

προστατέψουν τα κοάλα από τα αυ-
τοκίνητα κατά µήκος µεγάλων δρό-
µων.
Νωρίτερα φέτος, η πολιτειακή κυ-
βέρνηση δέσµευσε 45 εκατοµµύρια 
δολάρια για τρία χρόνια σχετικά µε 
µια στρατηγική για τη σταθεροποί-
ηση των πληθυσµών των κοάλα σε 
όλη τη Νέα Νότια Ουαλία.
Ωστόσο, οι Εργατικοί χαρακτήρισαν 
τη στρατηγική «εντελώς ανεπαρκή».
«Αυτή τη στιγµή προστατεύουν γη 
όπου δεν έχει ζήσει ούτε ένα κο-
άλα εδώ και πάνω από 20 χρόνια 
και προσποιούνται ότι πρόκειται 
για κάποια µεγάλη ανακοίνωση» 
δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της 
αντιπολίτευσης Penny Sharpe. «∆εν 
υπάρχει ούτε ένα δολάριο στο σχέ-
διό τους για τα κοάλα που να αφορά 
την προστασία του οικοτόπου τους 
στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ. Πρέπει να 
προστατέψουµε τα δέντρα τους, εί-
ναι ο µόνος τρόπος για να επιβιώ-
σουν».




