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Με τον Γενικό Γραµµατέα 
του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών, Μπαν Κι 

Μουν συναντήθηκε χθες στη Σε-
ούλ της Νότιας Κορέας, η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ. Η 
Αυστραλή πρωθυπουργός συζή-
τησε µε τον ΓΓ του ΟΗΕ τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στη Συρία και στο 
Ιράν. Η κα Γκίλαρντ βρίσκεται 
στην πρωτεύουσα της Νότιας Κο-

ρέας για το παγκόσµιο συνέδριο 
για την πυρηνική ασφάλεια, οι 
εργασίες του οποίου άρχισαν 
χθες και ολοκληρώνονται σήµε-
ρα, Τρίτη, στο οποίο συµµετέχει 
ο Αµερικανός Πρόεδρος, Μπα-
ράκ Οµπάµα και άλλοι 50 περί-
που ηγέτες χωρών του πλανήτη 
µας. Η κα Γκίλαρντ επιστρέφει 
στην Καµπέρα αύριο, Τετάρτη. 
Στο µεταξύ ο Μπαράκ Οµπάµα 

προέτρεψε την Κυριακή την Κίνα 
να χρησιµοποιήσει την επιρροή 
της ώστε να σταµατήσει η «κακή 
συµπεριφορά» της Βόρειας Κο-
ρέας που δηµιουργεί πυρηνική 
αντιπαράθεση µε την ∆ύση, και 
δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο 
ισχυρότερων κυρώσεων απένα-
ντι στην Βόρειο Κορέα εάν η τε-
λευταία προχωρήσει σε εκτόξευ-
ση πυραύλου τον επόµενο µήνα.

Οι εκδηλώσεις του 2015 
για τη συµπλήρωση 100 
χρόνων από την µαύρη 

επέτειο των Αυστραλών και 
Νεοζηλανδών στρατιωτών που 
σκοτώθηκαν στην εκστρατεία 
της Καλλίπολης το 1915, πολύ 
πιθανόν να διχάσουν την πολυ-
πολιτισµική Αυστραλία.

Αυτό τουλάχιστον είναι το 
πόρισµα πρόσφατης έρευνας 

που έγινε σε παναυστραλιανή 
κλίµακα, η οποία χαρακτήρισε 
«δίκοπο µαχαίρι» τις εκδηλώσεις 
µνήµης για το στρατιωτικό πα-
ρελθόν της χώρας, σε µια πολυ-
πολιτιστική χώρα.

Σύµφωνα µε τις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτήµατος 
News Limited, η έρευνα απο-
καλύπτει ότι ο πολυπολιτισµός 
αποτελεί «ρίσκο» για τις εκδηλώ-

σεις µνήµης και ότι θα πρέπει να 
εξεταστεί το θέµα αναλυτικά για 
να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
αρνητικές επιπτώσεις.

Πάντως, το RSL σε χθεσινή 
του ανακοίνωση απορρίπτει 
κατηγορηµατικά το πόρισµα της 
έρευνας και τονίζει ότι ο ενθου-
σιασµός των Αυστραλών για την 
Ηµέρα των Άνζακ συνεχίζει να 
είναι θερµός.

Για πολλοστή φορά ο Θησαυ-
ροφύλακας Γουέϊν Σουάν 
πρόκειται να επιβεβαιώσει 

- σε ειδική εκδήλωση οικονοµο-
λόγων µεθαύριο Πέµπτη - ότι ο 
προϋπολογισµός που θα κατα-
θέσει τον Μάϊο για το οικονο-
µικό έτος 2012-2013, θα είναι 
πλεονασµατικός. Ο κ. Σουάν 
θα είναι ο κύριος οµιλητής σε 
πρόγευµα των Οικονοµολόγων 
Αυστραλιανών Επιχειρήσεων 
και όπως αποκάλυψε ο ίδιος, θα 
χρησιµοποιήσει την οµιλία αυτή 
για να δώσει αναλυτικές πληρο-
φορίες για την οικονοµική και 
νοµισµατική πολιτική που θα 
ακολουθήσει η κυβέρνηση µετά 
την κατάθεση του επόµενου προ-
ϋπολογισµού. Την ίδια µέρα ο κ. 
Σουάν θα δώσει άλλη µια οµιλία 

στο Αυστραλιανό Συµβούλιο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

«Θα εξηγήσω στις οµιλίες µου 
ότι µόνο µε µια σφικτή νοµισµα-
τική πολιτική θα κρατήσουµε την 
οικονοµία µας στο µονοπάτι της 
ανάκαµψης και θα µπορέσουµε 

έτσι να οικοδοµήσουµε µια πιο 
δίκαιη κοινωνία. Αυτός άλλω-
στε ήταν ο βασικός στόχος της 
κυβέρνησης Γκίλαρντ από την 
πρώτη µέρα που ανέλαβε την 
εξουσία της χώρας», υπογράµµι-
σε ο κ. Σουάν.

Με τον Μπαν Κι Μουν 
συναντήθηκε χθες η Τζούλια Γκίλαρντ

Ο πολυπολιτισµός «ρίσκο» 
για τις εκδηλώσεις µνήµης 
της Ηµέρας των Άνζακ

Επιμένει σε πλεονασματικό
προϋπολογισμό ο Γουέιν Σουάν

Liquor Shop Assistant 
with some managerial duties

3-4 days a week
Must be available to work weekends

Excellent Pay
Preferably from the Illawarra area

Immediate start

Please contact Terry on 0422 487 763 14
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GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν.Ν.Ο.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ

προσκαλούν όλους τους Ομογενείς 
σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ

για να τιμήσουμε την Εθνική μας παλιγγενεσία
«25ης Μαρτίου 1821»

την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη

206 – 210 Lakemba Street, Lakemba
στις 7.00μμ.

Όλοι ευπρόσδεκτοι

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ
θα τιμήσει την Εθνική μας παλιγγενεσία 

της «25ης Μαρτίου 1821»

Δεξίωση – Cocktail Party
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