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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαΐου 2012 και ώρα 7μμ
την ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Στο κτίριο του Συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley.  Με πλούσιο πρόγραμμα, Ζωντανή Μουσική Τραγούδι ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ και φαγητά της ώρας, Θαλασσινά. 
Τιμή για φαγητό και ποτό $50 γιά μεγάλους, Παιδιά κάτω των 12 ετών και μητέρες που είναι Life Members Δωρεάν.
           Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.

           Στον κ. Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Μπαντούνα 9708 2450, κ. Λυμπέρη 9787 3162 και κα Ρένα 9558 5997
ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρρός 0405 163 720
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Σημαντική πτώση στη δημοτικό-
τητα της κυβέρνησης του Τεντ 
Μπέϊλιου στη Βικτώρια, απο-

καλύπτει τελευταία δημοσκόπηση 
της εταιρίας Newspoll, τα αποτελέ-
σματα της οποίας δημοσιεύθηκαν 
στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας 
The Australian. Συγκεκριμένα, η 
δημοτικότητα της πολιτειακής κυ-
βέρνησης φέρεται να έχει μειωθεί 
από 41% που ήταν τον Φεβρουάριο 
στο 36%. Αν οι ψηφοφόροι είχαν 
αν επιλέξουν μόνο ανάμεσα στα δύο 
μεγάλα κόμματα, ο Συνασπισμός θα 
συγκέντρωνε το 51% των ψήφων 
και το Εργατικό Κόμμα το 49%.

Παρά την σημαντική πτώση στην 
προσωπική του δημοτικότητα, ο κ. 

Μπέϊλιου συνεχίζει να είναι δημο-
φιλέστερος του αρχηγού του Εργα-
τικού Κόμματος, Ντάνιελ Άντριους.

Η κυβέρνηση Μπέϊλιου καταθέτει 
σήμερα τον προϋπολογισμό για το  
οικονομικό έτος 2012-2013.

Ο ομογενής Γερουσιαστής της 
Νότιας Αυστραλίας,  Νικ Ξε-
νοφών, κάλεσε την αυστρα-

λιανή κυβέρνηση να σπάσει την 
σιωπή της και να καταδικάσει την 
βάναυση καταπίεση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων από το καθεστώς 
της Μαλαισίας. Ο κ. Ξενοφών τόνι-
σε ότι η κυβέρνηση Γκίλαρντ τηρεί 
σιγή ιχθύος στο θέμα, επειδή συνε-
χίζει να επιδιώκει τη σύναψη συμ-
φωνίας με την Μαλαισία, για την 
ανταλλαγή προσφύγων. Ο ομογενής 
γερουσιαστής, πνίγηκε στα δακρυ-
γόνα το περασμένο Σάββατο στην 
πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουά-
λα Λουμπούρ, καθώς εγκλωβίστηκε 
στη μαζική διαδήλωση στην οποία 
δεκάδες χιλιάδες Μαλαισιανοί κα-
τέβηκαν στους δρόμους της μεγα-
λούπολης, διαδηλώνοντας υπέρ της 
αλλαγής του εκλογικού συστήματος. 

Η συγκέντρωση διαλύθηκε από την 
αστυνομία, η οποία έκανε χρήση 
δακρυγόνων και αντλιών νερού.  Ο 
γερουσιαστής Ξενοφών βρισκόταν 
στην Κουάλα Λουμπούρ σε ειδική 
αποστολή για το εκλογικό σύστημα 
της Μαλαισίας και παρακολουθούσε 
την διαδήλωση όταν δέχθηκε δα-
κρυγόνα από την αστυνομία.

Κάλεσε δε την αυστραλιανή κυ-
βέρνηση να αναθεωρήσει την στάση 
της έναντι της Μαλαισίας.

«Και να φανταστεί κανείς πως η 
Καμπέρα σκεφτόταν να στείλει αι-
τούντες άσυλο στην Μαλαισία, σε 
μια χώρα που δεν σέβεται τα αν-
θρώπινα δικαιώματα», είπε. Οι δι-
αδηλωτές ζητούν την αλλαγή του 
εκλογικού νόμου, θεωρώντας ότι με 
το υπάρχον σύστημα ευνοείται ο νυν 
πρωθυπουργός Νατζίμπ Ρατζάκ και 
οι κυβερνητικοί του εταίροι.

Κατακόρυφη πτώση στη δημοτικότητα 
της κυβέρνησης του Τεντ Μπέϊλιου

ΒΙΚΤΩΡΙΑ:

Πνίγηκε
 στα δακρυγόνα 
ο γερουσιαστής 

Νικ Ξενοφών

ΣΤΗΝ ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ

Νέο χαστούκι για το Εργατικό Κόμμα

Eνα μήνα μετά την πανωλε-
θρία του στις πολιτειακές 
εκλογές του Κουίνσλαντ, 

το Εργατικό Κόμμα δέχθηκε 
άλλο ένα γερό χαστούκι στις 
δημοτικές εκλογές του περασμέ-
νου Σαββάτου. Συγκεκριμένα, 
στο Μπρίσμπαν επανεξελέγη 
άνετα ο Graham Quirk του Φι-
λελεύθερου Εθνικού Κόμματος, 
ο οποίος κέρδισε με μεγάλη δι-
αφορά ψήφων τον υποψήφιο 
του Εργατικού Κόμματος, Ρέϊ 
Σμιθ. Ορισμένοι από τους νέ-
ους δήμαρχους που εξελέγησαν 
στην Πολιτεία είναι η Τζένι Χιλ 
στο Τάουνσβιλ, ο εκατομμυρι-
ούχος επιχειρηματίας Τομ Τέϊτ 
στο Γκολντ Κοστ και ο πρώην 
Γενικός Διευθυντής εφημερί-
δας, Μαρκ Τζέϊμισον στο Σάν-
σαϊν Κοστ.

Η Αυστραλή, Κατριόνα Στά-
ντφιλντ, επισκέφθηκε με 
ενθουσιασμό την Κύπρο, 

προσκεκλημένη από τον ΟΗΕ, 
ελπίζοντας πως θα καταθέσει 
σκέψεις και ιδέες που θα συνέ-
βαλαν στην λύση του Κυπρια-
κού. Πριν την μετάβασή της στην 
Κύπρο ήταν αισιόδοξη πως θα 
υπήρχε λύση. Αφού είδε όμως τα 
πράγματα από κοντά, επέστρεψε 
απογοητευμένη στην Αυστραλία.

Η Κατριόνα Στάντφιλντ, μό-
λις 23 ετών είναι φοιτήτρια του 
κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ, πρώην 
υπουργού Εξωτερικών της Αυ-
στραλίας και σημερινού ειδικού 
μεσολαβητή του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Ο κ. Ντάουνερ είχε προσκαλέ-
σει την 23χρονη Κατριόνα στην 
Κύπρο όταν διάβασε τη μεταπτυ-
χιακή της εργασία για το Κυπρια-
κό. Η φοιτήτρια του Πανεπιστη-

μίου της Αδελαϊδας, που έκανε 
την πρακτική της εργασία στο 
γραφείο του κ. Ντάουνερ, πρότει-
νε μεταξύ άλλων και τη συμμετο-
χή των Κυπρίων γυναικών στις 
διαπραγματεύσεις για το Κυπρι-
ακό. «Υπάρχει μεγάλη δυσπιστία 
και από τις δύο πλευρές» λέει και 
συμπληρώνει: «Οι διαπραγμα-
τευτικές ομάδες έχουν μόνο μια 
γυναίκα από κάθε πλευρά. Αυτό 
πρέπει να αλλάξει».

Eνας στενός φίλος του 
υπουργού Εξωτερικών, 
Μπομπ Καρ, θα είναι ο 

νέος πρεσβευτής της Αυστραλί-
ας στο Βατικανό. Πρόκειται για 
τον δικηγόρο John McCarthy ο 
οποίος αναλαμβάνει τα νέα του 
καθήκοντα τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο, αντικαθιστώντας τον 
πρώην αναπληρωτή πρωθυ-
πουργό, Τιμ Φίσερ. 

Ο κ. McCarthy γεννήθηκε 
στο Parkes το 1947, είναι πι-
στός Καθολικός ενώ ο γιός του 
είναι ιερέας. Την Κυριακή ανα-
κοινώθηκε επίσης ο διορισμός 
του διπλωμάτη καριέρας Τζορτζ 
Φρέϊζερ στη θέση του Ύπατου 
Αρμοστή της Αυστραλίας στο 
Kiribati και της Κάρεν Λάνιον 
στη θέση της Γενικής Προξένου 
της χώρας στο Λος Άντζελες.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Κάμπελ Νιούμαν, συγχαίρει τον Graham 
Quirk για τη νίκη του στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Σαββάτου

H Αυστραλή “μεσολαβήτρια” 
απογοητεύθηκε με το Κυπριακό

Στενός φίλος του Μπομπ Καρ 
ο νέος πρεσβευτής στο Βατικανό

Ο κ. John McCarthy


