
Ο Αυστραλός µεγαλοεπιχειρη-
µατίας, Τζέϊµς Πάκερ, δήλωσε 
ότι έκανε δωρεά $250.000 στο 

νέο κόµµα του Μποµπ Κάτερ επειδή 
θαυµάζει τον πολιτικό, αλλά υπογράµ-
µισε ότι καταδικάζει µε τον πιο έντο-
νο τρόπο την τηλεοπτική διαφήµιση 
την οποία καταγγέλλουν πολλοί ως 
οµοφοβική (σ.σ: Η οµοφοβία ή οµο-
φυλοφοβία ή οµοερωτοφοβία είναι ο 
φόβος, η αποστροφή ή οι διακρίσεις 
κατά της οµοφυλοφιλίας ή σε βάρος 
των οµοφυλόφιλων). 

Να σηµειωθεί ότι η τηλεοπτική 
διαφήµιση που καταχώρησε το Αυ-
στραλιανό Κόµµα του Κάτερ ενόψει 
των εκλογών της 24ης Μαρτίου στο 
Κουίνσλαντ, έχει προκαλέσει αναστά-
τωση στην πολιτεία, εφόσον εξαπολύ-
ει προσωπική επίθεση εναντίον του 
αρχηγού του Φιλελεύθερου Εθνικού 

Κόµµατος, Κάµπελ Νιούµαν, για την 
υποστήριξή του στην πρόταση για τη 
νοµιµοποίηση των γάµων ανάµεσα σε 
οµοφυλόφιλους.

Ο κ. Πάκερ τόνισε ότι αν και θαυ-
µάζει τον κ. Κάτερ ως πολιτικό, εν 
τούτοις καταδικάζει την τηλεοπτική δι-
αφήµιση και την προσωπική επίθεση 
εναντίον του κ. Νιούµαν. Στο µεταξύ 
ο αρχηγός του Αυστραλιανού Κόµµα-
τος του Κάτερ στο Κουίνσλαντ, Έϊνταν 
Μακλίντον, απεκάλυψε ότι ο κ. Κάτερ 
έλαβε απειλητικές επιστολές για την 
τηλεοπτική διαφήµιση και ότι η αστυ-
νοµία του πρόσφερε προστασία, την 
οποία όµως ο ίδιος απέρριψε.

Χθες, επιβεβαιώθηκε ότι ο οµοφυ-
λόφιλος αδελφός του κ. Κάτερ, Καρλ, 
εµφανίζεται σε νέα τηλεοπτική διαφή-
µιση που προωθεί τους γάµους ανά-
µεσα σε οµοφυλόφιλους.
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Συνεχίζεται ο σάλος 
για την «ομοφοβική διαφήμιση» 
του κόμματος του Κάτερ

Στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο
ο νέος ΥΠΕΞ, Μποµπ Καρ

Ο Γουέϊν Σουάν προκαλεί
τον αρχηγό της αντιπολίτευσης

ΤΗΝ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΚΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΚΕΡ

Επίσηµη επίσκεψη στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, προ-
σκεκληµένος της Αµερι-

κανίδας οµολόγου του, Χίλαρι 
Κλίντον, θα πραγµατοποιήσει 
στις 24 Απριλίου ο νέος υπουρ-
γός Εξωτερικών της Αυστραλί-
ας, Μποµπ Καρ. Η κα Κλίντον 

επικοινώνησε τηλεφωνικώς µε 
τον κ. Καρ την Τρίτη το βράδυ 
και τον προσκάλεσε να επισκε-
φθεί την Ουάσιγκτον τον επό-
µενο µήνα. Η τηλεφωνική τους 
συνοµιλία επικεντρώθηκε σε 
θέµατα που αφορούν στην περι-
οχή του Νοτίου Ειρηνικού, αλλά 

και οι τελευταίες εξελίξεις στην 
Παπούα Νέα Γουϊνέα.

Ο γερουσιαστής Καρ δήλωσε 
στους δηµοσιογράφους ότι «οι 
καλές σχέσεις µε τις Ηνωµένες 
Πολιτείες αποτελούν τον θεµέ-
λιο λίθο της ασφάλειας της Αυ-
στραλίας».

Ανοικτή πρόκληση στον 
αρχηγό της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι 

Άµποτ, να υποστηρίξει δηµό-
σια τις προτεινόµενες φορο-
λογικές απαλλαγές της κυβέρ-
νησης Γκίλαρντ για τις µικρές 
επιχειρήσεις, απηύθυνε χθες ο 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν. 

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει 
στη Βουλή τον Μάϊο το σχετικό 
νοµοσχέδιο που προβλέπει τη 
µείωση του φόρου που επιβάλ-
λεται στις µικρές επιχειρήσεις. 
«Το µπαλάκι βρίσκεται τώρα 

στο γήπεδο του Τόνι Άµποτ. Θα 
υποστηρίξει τη µείωση του φό-
ρου αυτού που θα βοηθήσει τις 
µικρές επιχειρήσεις, ή θα προ-
τιµήσει να δοθούν µεγαλύτερες 
φορολογικές απαλλαγές στον 
Κλάϊβ Πάλµερ και την Τζίνα 
Ράϊνχαρτ;», διερωτήθηκε ο κ. 
Σουάν. Στη συνέχεια ο Θησαυ-
ροφύλακας υπογράµµισε ότι 
στην αντίθετη περίπτωση «το 
όνοµα του Τόνι Άµποτ θα γρα-
φτεί στην ιστορία ως ο πρώτος 
αρχηγός του Φιλελεύθερου 
Κόµµατος που ψήφισε ενάντια 
στη µείωση του φόρου για τις 
µικρές επιχειρήσεις».

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
(Coaching College)

360 Homer St. EARLWOOD – 175 Alison Rd. RANDWICK
9314 5550 – 0412 645 615

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ για τις τάξεις 11 και 12.

Άριστα αποτελέσματα κάθε χρόνο στο HSC (από το 1983)
Διδάσκει προσωπικά ο καθηγητής κος  Άγγελος Καθρεπτάκης,

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Lecturer στο UNSW. 13
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FANTASIA @ LEMNOS
44 Albert St., Belmore • 9789 2771

To κλαμπ λειτουργεί κάθε
ΠέμΠτη μέσημέρι 

$10

τAVERNA NIGHT 
$25

κάθε ΠέμΠτη και Παρασκέυη με ζωντανή μουσική 
με τους ΑΝΤΩΝΗ στο μπουζούκι, 

ΓΙΩΡΓΟ στο αρμόνιο,
ΚΩΣΤΑ στο βιολί 

και στο τραγούδι ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΑΣΩ

καθέ σαββατο βραδυ
light music με την ορχήστρα του κλαμπ

$35
Το κλαμπ διατίθεται για γάμους και βαφτίσια 

και κάθε κοινωνική εκδήλωση 14
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Ο κ. Μποµπ Καρ


