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Ο Σύλλογος Βατικιωτών Αυστραλίας 
διοργανώνει 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ 

Ελάτε, ντυμένοι μασκαράδες  

με την οικογένεια και τους φίλους σας,  

vα γιορτάσουμε μαζί μια υπέροχη βραδιά,  

γεμάτη χορό, φαΐ και γλέντι! 

 

Ημερομηνία – Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019 

Αίθουσα – 58 Stanmore Rd, Stanmore  

(Κυπριακή Λέσχη) 

Ώρα - 7:00μμ 

Είσοδος - $60 - για φαγητό και ποτό  

(παιδιά κάτω των 16 ετών ντυμένοι είναι δωρεάν) 

 

Εισιτήρια 
Peter Tsigounis  0404 222 982 

Nick Countouris  0414 947 760 
Harry Gavrilis  0419 201 104 

Chris Apostolakos  0416 106 840 
Mary Tsigounis  0430 591 358 

Angela Stivactas  0435 003 435 
George Drakakis  0448 302 020 
Peter Psarakis  0410 204 508 
Angela Kousoulis  0414 523 555 
Koula Chronis  0419 900 346 

 

Πυρκαγιά στο Gold Coast, 
οι αρχές εκκένωσαν παραλία
Οι αρχές αναγκάστηκαν να αποµακρύνουν κατοίκους και παραθεριστές 
που απειλήθηκαν από µεγάλη πυρκαγιά κοντά σε µια από τις πιο διά-
σηµες παραλίες του Gold Coast.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Phillip Park περίπου στις 2:30 µ.µ. τη 
∆ευτέρα, δήλωσε η αστυνοµία. Μια ζώνη αποκλεισµού, η οποία περι-
λαµβάνει το Sheraton Grand Mirage Resort, δηµιουργήθηκε γύρω από 
τη φωτιά, και όλοι οι κάτοικοι και οι παραθεριστές αποµακρύνθηκαν.

H Hodgkinson θέλει να είναι 
υποψήφια µε τους Εθνικούς 
στην έδρα του Gilmore
Η πρώην υπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κατρίνα Χόγκινσον, δή-
λωσε ότι επιθυµεί να είναι η υποψήφια των Εθνικών στην πολυπόθητη 
και δύσκολη έδρα του Gilmore. Η Κατρίνα Χόγκινσον ήταν υπουργός 
βιοµηχανίας της Νέας Νότιας Ουαλίας πριν αποσυρθεί από την πολι-
τική το 2017, αλλά επιβεβαίωσε ότι θέλει να είναι υποψήφια και να 
διεκδικήσει την έδρα που επίσης διεκδικεί ο υποψήφιος µε τους Φι-
λελεύθερους Warren Mundine και ο Grant Schultz, πρώην Λίµπεραλ 
που κατεβαίνει ανεξάρτητος. Την έδρα κατέχουν η φιλελεύθεροι µε τη 
βουλευτή Ann Sudmalis. «Έχω εκφράσει το ενδιαφέρον µου στο κόµµα 
για την έδρα του Gilmore και αυτό είναι κάτι που εξετάζεται επί του πα-
ρόντος από το τµήµα των Εθνικών της ΝΝΟ», δήλωσε η κα Hodgkinson 
στο WIN News τη ∆ευτέρα.

Ο υ π ο υ ρ γ ό ς 
Άµυνας κ. 
Christopher 
Pyne εξέφρα-

σε την ικανοποίησή 
του για τις αυξηµένες 
δαπάνες που ανα-
κοίνωσε η Ιαπωνική 
κυβέρνηση για την 
άµυνα της. Είναι η 
πρώτη φορά που ένας 
Αυστραλός πολιτικός 
προβαίνει σε τέτοιου 
είδους δήλωση µετά 
το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο υπουργός Άµυνας της Αυστραλίας έκανε το 
σπάνιο βήµα να χαιρετίσει την απόφαση της Ιαπωνίας που θέλει να εκσυγχρο-
νίσει το στρατό της κατά τα επόµενα πέντε χρόνια. Ο Christopher Pyne αναγνώ-
ρισε ότι ήταν ίσως η πρώτη φορά που ένας Αυστραλός υπουργός Άµυνας βλέπει 
θετικά την αύξηση των  αµυντικών δαπανών της Ιαπωνίας. «Η Αυστραλία υπο-
στηρίζει ένθερµα τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να διασφαλισει και να εκσυγ-
χρονίσει τις αµυντικές της ικανότητες και να διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο 
στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ανάλογο µε τη µεγάλη οικονοµική της δύνα-
µη», δήλωσε ο κ. Pyne σε συνέντευξη που έδωσε στη Σιγκαπούρη τη ∆ευτέρα.

Περισσότεροι από ένας στους τρεις Αυστραλούς λένε ότι έχουν δεχτεί ηλε-
κτρονική παρενόχληση, όπως απρεπή συµπεριφορά, ανεπιθύµητα σεξου-
αλικά µηνύµατα και εκφοβισµό, σύµφωνα µε νέα µελέτη του Ινστιτούτου 
Αυστραλίας. Η έρευνα, η οποία έγινε σε δείγµα 1,557 εργαζοµένων και 
εξέταζε την διαδικτυακή παρενόχληση και την έκφραση µίσους στο κυβερ-
νοχώρο, διαπίστωσε ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις είχαν δεχτεί 
κάποιου είδους επίθεση - το ισοδύναµο 8,8 εκατοµµυρίων ανθρώπων. 
«∆υστυχώς, η έρευνά µας δείχνει ότι η διαδικτυακή παρενόχληση και η 
επιθετική αρνητική συµπεριφορά είναι ευρέως διαδεδοµένα και έχουν αρ-
νητικές επιπτώσεις στην ζωή πολλών χρηστών του ∆ιαδικτύου», δήλωσε ο 
ερευνητής Tom Swann. Η πιο συνηθισµένη ηλικιακή οµάδα η µεταξύ 18-
34 ετών. «Οι νεότεροι είναι πολύ πιο πιθανό να βιώσουν διαδικτυακή πα-
ρενόχληση. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς γενικά χρησιµοποιούν το 
διαδίκτυο περισσότερο. Ωστόσο, η άσχηµη πλευρά του διαδικτύου επηρεά-
ζει όλους τους χρήστες «, ανέφερε ο κ. Swann. Η πιο κοινή µορφή λεκτικής 
επίθεσης είχε στόχο την προσωπικότητα του θύµατος (29%), στις πολιτικές 
του πεποιθήσεις (9%) ή στο θρησκευτικό ή εθνοτικό υπόβαθρο του (7%). 
Τα ανεπιθύµητα σεξουαλικά µηνύµατα και οι ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις 
προσωπικών στοιχείων που αποσκοπούσαν στον εκφοβισµό είναι οι άλλες 
πιο συνήθεις µορφές ηλεκτρονικής παρενόχλησης. Η µελέτη διαπίστωσε 
ότι το ένα τέταρτο των ατόµων που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχλη-
ση έχει ζητήσει ιατρική βοήθεια, ενώ το 25% δήλωσε ότι έχει επηρεάσει τη 
δουλειά τους. Το κόστος της διαδικτυακής παρενόχλησης εκτιµάται ότι φτά-
νει τα 3,7 δισεκατοµµύρια δολάρια και επιβαρύνει και το σύστηµα υγείας. 
Η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν 10 τοις εκατό πιο πιθανό να είναι ο 
στόχος παρενόχλησης. Από το 44% των γυναικών που δήλωσαν ότι είχαν 
παρενοχληθεί ηλεκτρονικά, σχεδόν το ένα τέταρτο είχε λάβει «ανεπιθύµη-
τα σεξουαλικά µηνύµατα ή ανεπιθύµητες γυµνές εικόνες». Αυτό ήταν 11% 
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες. «Ενώ είναι µεγάλος 
ο αριθµός τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών που δέχονται  παρε-
νόχληση, οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να πέσουν θύµατα της σεξουαλικής 
µορφής παρενόχλησης», δήλωσε ο κ. Swann.

Η Αυστραλία χαιρετίζει την 
απόφαση της Ιαπωνίας να αυξήσει 
τις αµυντικές δαπάνες της

Ένας στους τρεις 
Αυστραλούς έχει δεχτεί 
παρενόχληση στο διαδίκτυο




