
Με $7 δις θα συµβάλει η Αυστραλία στην 
αύξηση των πόρων του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου, ώστε το τελευταίο να 

είναι σε θέση να αντιµετωπίσει καλύτερα την κρί-
ση στην Ευρωζώνη. Ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, χαρακτήρισε 
«µικρή» τη συµβολή της χώρας στο ∆ΝΤ, σε σύ-
γκριση µε το συνολικό ποσόν που συγκεντρώ-
θηκε και το οποίο ξεπερνά τα $430 δις. «Άλλα 
αναπτυγµένα κράτη συνέβαλαν µε πολύ περισσό-
τερα», τόνισε ο κ. Σουάν.

Η Γενική ∆ιευθύντρια του ∆ΝΤ, Κριστίν Λα-
γκάρντ, ανακοίνωσε ότι η Βρετανία και η Νότια 
Κορέα δεσµεύθηκαν να δώσουν από 15 δισ. δο-
λάρια η καθεµία, ενώ η Αυστραλία θα χορηγήσει 
7 δισ. και η Σιγκαπούρη άλλα 4 δισ. δολάρια.
Τους τελευταίους µήνες οι χώρες της Ευρωζώ-
νης, η Ιαπωνία, η Πολωνία, η Ελβετία, οι τρεις 
Σκανδιναβικές χώρες (∆ανία, Νορβηγία, Σουη-
δία) και πολλές άλλες που δεν κατονοµάστηκαν 
έχουν υποσχεθεί να παράσχουν συνολικά 357 
δισ. δολάρια στο ∆ΝΤ.

Η Λαγκάρντ χαιρέτισε την απόφαση των τεσ-
σάρων χωρών δηλώνοντας «ενθαρρυµένη» από 
τη νέα αυτή απόδειξη σταθερής υποστήριξης εκ 
µέρους των µελών του Ταµείου. «Περιµένω µε 
ενδιαφέρον και νέες δεσµεύσεις», πρόσθεσε.
Πάντως, σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ για την δέσµευσή της να παράσχει $7 
δις στο ∆ΝΤ άσκησε ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, ο οποίος χαρακτή-
ρισε το ποσό «υπερβολικό» και διερωτήθηκε για-
τί οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουν κάνει παρό-
µοια δέσµευση.

Στην Τουρκία µεταβαίνει η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρντ, για να 
παραστεί στην εκδήλωση που θα 

γίνει αύριο στην Καλλίπολη µε την ευ-
καιρία της επετείου της απόβασης των 
Αυστραλών στρατιωτών εκεί το 1915 
(ANZAC DAY). Πρόκειται για την 97η 
επέτειο της πολύνεκρης απόβασης των 
Αυστραλών στη συγκεκριµένη ακτή της 
Μικράς Ασίας. Για την εκατοστή επέτειο, 
προγραµµατίζονται µεγάλες εκδηλώσεις 
και δεκάδες χιλιάδες Αυστραλοί αναµένε-
ται να µεταβούν στην Τουρκία, ενώ έχει 
συµπεριληφθεί και η Λήµνος στις επε-
τειακές εκδηλώσεις. Να σηµειωθεί ότι το 
ελληνικό νησί υπήρξε το εφαλτήριο των 
Αυστραλών. 

Για τον ίδιο λόγο και φέτος Αυστραλοί 
βουλευτές επισκέπτονται τη Λήµνο για 
την επέτειο του ANZAC DAY που τιµάται 
στις 25 Απριλίου. 

Στην Τουρκία η κυρία Γκίλαρντ θα έχει 
συνάντηση µε τον πρωθυπουργό Ταγίπ 
Ερντογάν µε τον οποίο θα συζητήσει δι-
εθνή και διµερή θέµατα. Εικάζεται ότι ένα 
από τα θέµατα θα είναι και το Κυπριακό. 

Η κα Γκίλαρντ βρίσκεται από την Κυ-
ριακή στη Σιγκαπούρη, όπου θα έχει 
συνοµιλίες µε την τοπική κυβέρνηση σε 
θέµατα εµπορίου και ασφαλείας. Για την 
Τουρκία αναχωρεί σήµερα Τρίτη.

Χθες η πρωθυπουργός κατέθεσε στε-
φάνι στο πολεµικό µνηµείο της Σιγκα-
πούρης και αργότερα συναντήθηκε µε τον 
πρωθυπουργό Lee Hsien Loong, µε τον 
οποίο συζήτησαν διµερή θέµατα.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
Με δύο επιµνηµόσυνες δεήσεις, η 

πρώτη στη Λήµνο χθες ∆ευτέρα και η 
δεύτερη στην Αθήνα αύριο Τετάρτη, η 
πρεσβεία της Αυστραλίας αποτίει φόρο 
τιµής στη µνήµη των πεσόντων του σώ-
µατος ANZAC Αυστραλών και Νεοζη-
λανδών στρατιωτών, που πολέµησαν 
κατά τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο στην 

εκστρατεία της Καλλίπολης το 1915. Η 
Λήµνος υπήρξε σηµαντική βάση των 
ΑΝΖΑC κατά την εκστρατεία της Καλλί-
πολης. Παρείχε υλικοτεχνική υποστή-
ριξη και φιλοξένησε το Αυστραλιανό 
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο που περιέθαλ-
πε τους τραυµατίες της µάχης. Εκατοντά-
δες Αυστραλοί στρατιώτες αναπαύονται 
στη γη της Λήµνου. «Από την παραλία 
της Λήµνου», δήλωσε η ελληνικής κα-
ταγωγής πρέσβης της Αυστραλίας Τζένη 
Μπλούµφιλντ «όπου οι πρώτοι στρατι-
ώτες του σώµατος ANZAC επιβιβάστη-
καν για την εκστρατεία της Καλλίπολης, 
εκστρατεία που διαµόρφωσε την εθνική 
µας ταυτότητα, έως τις µάχες της Κρήτης 
κατά των Γερµανών κατακτητών το 1941, 
οι Αυστραλοί και οι Έλληνες πολέµησαν 
µαζί για την υπεράσπιση της δηµοκρατί-
ας και της ελευθερίας και σφυρηλάτησαν 
δυνατούς δεσµούς φιλίας».

Ανήµερα της ANZAC Day (25 Απρι-
λίου), όλοι οι Αυστραλοί ανά τον κόσµο 
συγκεντρώνονται για να τιµήσουν τους 
πεσόντες αυτής της σηµαντικής µάχης, 
που σηµατοδοτεί την πρώτη µεγάλη στρα-
τιωτική εκστρατεία της Αυστραλίας, όπου 
συµµετείχαν 50.000 Αυστραλοί. Μαζί µε 
αναρίθµητους Βρετανούς, Γάλλους, Ιν-
δούς και Τούρκους, στη µάχη αυτή έχα-
σαν τη ζωή τους περίπου 9.000 Αυστρα-
λοί και 2.700 Νεοζηλανδοί στρατιώτες.

«Στις 25 Απριλίου τιµούµε τους πεσό-

ντες», πρόσθεσε, «αλλά επίσης ενθυµού-
µαστε τις αξίες που χαρακτηρίζουν το 
έθνος µας: την ανδρεία, την αυτοθυσία, 
τη συντροφικότητα, τη φιλευσπλαχνία, 
καθώς και την ανθρωπιά. Αυτές είναι οι 
αξίες που ασπάζονται Αυστραλοί και Έλ-
ληνες, και αυτές οι αξίες είναι σηµαντι-
κές όσο ποτέ για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων της Ελλάδας. Η Αυστραλία 
στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας στην 
αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών 
και πιστεύει ότι η Ελλάδα µπορεί να βγει 
πιο δυνατή από την παρούσα κρίση». Οι 
επιµνηµόσυνες δεήσεις θα λάβουν χώρα 
στη Λήµνο στο Κοινοπολιτειακό Στρατιω-
τικό Νεκροταφείο στο Μούδρο, στις 12 το 
µεσηµέρι της ∆ευτέρας, και στην Αθήνα 
στο Κοινοπολιτειακό Στρατιωτικό Νεκρο-
ταφείο στον Άλιµο, στις 11.00 το πρωί 
της Τετάρτης, παρουσία εκπροσώπων της 
αυστραλιανής και ελληνικής κυβέρνησης, 
Αυστραλών βουλευτών και βετεράνων µε 
τις οικογένειές τους.

∆ιατηρώντας το πνεύµα της ANZAC 
Day ζωντανό για τις νέες γενιές, το φετινό 
πρόγραµµα των εορτασµών περιλαµβά-
νει και µια συζήτηση σε απευθείας σύνδε-
ση (on-line) ανάµεσα στους µαθητές του 
Γυµνασίου Λιβαδοχωρίου της Λήµνου 
και του Κολλεγίου του Άγιου Σπυρίδωνα 
στο Σίδνεϊ όπου οι µαθητές θα συνοµιλή-
σουν για τη σηµασία των ιστορικών γε-
γονότων.
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Στην Τουρκία η Γκίλαρντ
$7 δις στο ΔΝΤ
από την Αυστραλία

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ANZAC

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ
ENΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ WESTMEAD

O Διαβητικός Σύλλογος ΝΝΟ με την ευκαιρία των 25 χρόνων της ιδρύσεως του, διοργανώνει χοροεσπερίδα:

την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 στις 7:30μμ
στο Fontana Amarosa Hall, 29 Forbes St, Liverpool.

(Δίπλα στην Ελληνική Εκκλησία Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης).
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της αγοράς ειδικής Κάμερας-TOPCON Retinal Camera (TRC-50DX),

για τις επιπλοκές των ματιών του Ζαχαροδιαβήτη.

Τιμή εισιτηρίου: Μεγάλοι $60 (μετά φαγητού & ποτού)& Παιδιά $30.
Με τη δική σας Ευγενική Υποστήριξη μπορούμε Μαζί να δώσουμε Χαρά και Γλυκά Παιδικά Χαμόγελα γύρω μας.

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως. Εισιτήρια δε θα πουλιούνται στην πόρτα.

      Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πρόεδρο κα Μαρία Μπουζάνη: 0412 290 546 
και τα μέλη του Συμβουλίου: Ελπίδα: 0413 885 797, Κωνσταντίνα: 0404 292 724, Κατρίνα: 0422 317 874, 

Ζαχαρούλα: 0408 411 100, Αθανασία: 0403 363 655.

Ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν
Ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν




