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Επικαλούμενος άλλες υποχρεώσεις, 
ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, 
Κάμπελ Νιούμαν, αρνήθηκε να συ-

ναντηθεί με διαδηλωτές τους οποίους είχε 
απομακρύνει διά της βίας η αστυνομία από 
πάρκο του Μπρίσμπαν. Οι διαδηλωτές εί-
χαν εξαγριωθεί με τον πολιτειακό πρωθυ-
πουργό που είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι 
η διαδήλωση θα έπρεπε να τερματιστεί και 
ότι η σκηνή-πρεσβεία που είχαν στήσει οι 
Αβορίγινες ζητώντας την «εθνική τους κυ-
ριαρχία», δεν είχε χώρο μέσα στο πάρκο.

Περίπου 200 αστυνομικοί έκαναν επι-
δρομή και διέλυσαν σκηνή που είχαν στή-
σει Αβορίγινες στο πάρκο Musgrave Park 
του Μπρίσμπαν, όπου την Κυριακή πρόκει-
ται να γίνει το ετήσιο Ελληνικό Πανηγύρι. 
Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν πε-
ρίπου 30 Αβορίγινες και απομάκρυναν δια 
της βίας άλλους 80 διαδηλωτές.

Στο συγκεκριμένο πάρκο του Σάουθ 
Μπρίσμπαν, οι Αβορίγινες είχαν κατασκη-
νώσει από τον περασμένο Μάρτιο και είχαν 
στήσει σκηνή-«πρεσβεία» για να προβάλουν 
τα αιτήματά τους.

Ο δήμος του Μπρίσμπαν τους ζήτησε να 
αποχωρήσουν ειρηνικά για να αδειάσει το 
πάρκο, προκειμένου να διεξαχθεί το Ελλη-
νικό Πανηγύρι το Σαββατοκύριακο και μό-
λις αυτοί αρνήθηκαν επενέβη η αστυνομία 
και τους διέλυσε βιαία. Οι Αβορίγινες τονί-
ζουν πάντως πως ο αγώνας τους για «εθνι-
κή κυριαρχία» θα συνεχιστεί αμείωτος.

Πιστεύεται ότι η Ελληνική Κοινότητα του 
Μπρίσμπαϊν, σε επιστολή της προς τον 
δήμο, τόνισε ότι η σκηνή των Αβοριγίνων 
ήταν στην κεντρική είσοδο του πάρκου και 
δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί το Ελληνι-
κό Πανηγύρι. Οι ηγέτες των Αβροριγίνων 
υποστηρίζουν πως «δεν πρόκειται για κατά-
ληψη αλλά για δικαίωμα των πρώτων κα-
τοίκων της Αυστραλίας. Είτε αρέσει στους 
Ελληνοαυστραλούς, είτε στους άλλους μετα-
νάστες που ήρθαν εδώ, αυτή η χώρα είναι 
δική μας. Μας ανήκει και αγωνιζόμαστε για 
τα δικαιώματά μας», λένε οι ιθαγενείς.

Στο μεταξύ ακτιβιστές των Αβοριγίνων 
επρόκειτο να συγκεντρωθούν χθες για να 
αποφασίσουν για το μέλλον της σκηνής–
πρεσβείας τους στο Musgrave Park.

Την δημιουργία Επιτροπής κατά της 
Διαφθοράς που να διενεργεί έρευ-
νες στις αιτήσεις που υποβάλλουν 

οι πολιτικοί και το προσωπικό τους για 
υπηρεσιακά έξοδα, ζητά το κόμμα των 
Αυστραλών Οικολόγων.

Η αρχηγός των Πρασίνων, Christine 
Milne, τόνισε ότι η υπηρεσία αυτή θα 
πρέπει να παρέχει και συμβουλές στους 
βουλευτές για το τι πρέπει και τι όχι να 
δηλώνουν ως υπηρεσιακά έξοδα.

Το αίτημα των Πρασίνων γίνεται με 
αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες που 
έγιναν σε βάρος του προέδρου της Βου-
λής, Πίτερ Σλίπερ, για κακοδιαχείριση 
των κρατικών δελτίων για χρήση ταξί, 
cabcharge, αλλά και τις κατηγορίες που 
επιβαρύνουν τον βουλευτή Κρεγκ Τόμσον 
για καταχρήσεις στο Συνδικάτο Υπηρεσι-

ών Υγείας όταν διατελούσε Γενικός Γραμ-
ματέας. Η γερουσιαστής Milne υποστήρι-
ξε ακόμη ότι οι κανονισμοί που ισχύουν 
σε ότι αφορά στα υπηρεσιακά έξοδα των 
πολιτικών, δεν είναι ξεκάθαροι και κατά 
συνέπεια η υπηρεσία πρέπει να έχει ενη-
μερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Αρνήθηκε να συναντηθεί 
με Aβορίγινες διαδηλωτές
ο Κάμπελ Νιούμαν

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ

Επιτροπή κατά της Διαφθοράς 
ζητά το κόμμα των Αυστραλών Οικολόγων

Περίπου 200 αστυνομικοί έκαναν επιδρομή και διέλυσαν σκηνή που είχαν στήσει Αβορίγινες 
στο πάρκο Musgrave Park του Μπρίσμπαν.

Η αρχηγός των Πρασίνων, Christine Milne.

ΑγγειΑκό & ενδόΑγγειΑκό ιΑτρειό
δρ. δημητριός (Jim) ηλιόπόυλός
BSc (Med), MB BS (HonS 1), PHd, FRAcS (cARdiotHoRAcic SuRgeRy), FRAcS (VASculAR SuRgeRy)

ΑγγειΑκός κΑι ενδόΑγγειΑκός Χειρόυργός

Ο Ιατρός Δημήτριος (Jim) Ηλιόπουλος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές 
του ως ειδικός στην Αγγειακή Χειρουργική και στην Καρδιοθωρακική 
Χειρουργική, καθώς επίσης και ένα Διδακτορικό (PhD) στην Θωρακική 
Αορτική Χειρουργική.
Ο Δρ. Ηλιόπουλος παρέχει μια ποικιλία αγγειακών υπηρεσιών (αμφότερα 
ενδοαγγειακές και ανοικτές αγγειακές εγχειρήσεις) για την διευθέτηση των 
κάτωθι:
 • Καρωτιδικές αρτηριακές παθήσεις
 • Θωρακικές και κοιλιακές αορτικές παθήσεις
 • Περιφερειακές αγγειακές παθήσεις
 • Φλεβώδεις παθήσεις & Κιρσογενείς φλέβες
 • Νεφρική /διάλυση προσέγγιση
 • Μεσεντερική αγγειώδης πάθηση.
Επιπρόσθετα, ασχολείται με την ενδοαγγειακή θεραπευτική αγωγή των 
θωρακικών και κοιλιακών αορτικών ανευρισμάτων.

St George Consulting Rooms Liverpool Consulting Rooms
Suite 7J-7K, Suite 1,
Level 5, 181 Bigge Street,
1 South Street, Liverpool NSW 2170
Kogarah NSW 2217 Appointments: (02) 9822 4288
Appointments: (02) 9587 5552

macquarie Consulting Rooms Campbelltown Consulting Rooms
Suite 302, Suite B204,
Level 3, Clinical Care Centre, 4 Hyde Parade,
2 Technology Place, Campbelltown NSW 2560
Macquarie University NSW 2109 Appointments: (02) 4627 0349
Appointments: (02) 9887 8899

Current Visiting medical Officer appointments
Liverpool Hospital St George (Public) Hospital
Bankstown Hospital The Sutherland Hospital
St George (Private) Hospital Campbelltown Hospital
Macquarie University Hospital Sydney Southwest Private Hospital 14
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O σύλλογος φιλάθλων οπαδών ΑΕΚ Σίδνεϊ γνωστοποιεί προς τα μέλη του 
και προς τους φίλους του συλλόγου ότι την Κυριακή 20 Μαΐου 
και ώρα 2 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση  
του συλλόγου στο PANARCADIAN HALL, 51-55 King St., Ashbury.
ΘΕμΑτΑ προΣ ΣυζήτήΣή

1) Αναφορά προέδρου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου
2) Αναφορά ταμία
3) Γενικές εργασίες
4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Να τονίσουμε την ανάγκη παρουσίας όλων των μελών αλλά και των φίλων 
του συλλόγου για να μπορέσει ο σύλλογος να συνεχίσει την πορεία του 
αλλά και την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών με νέες ιδέες.
μετά την συνεδρίαση θα προσφερθούν γλυκά και αναψυκτικά.
με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ο επί των δημοσίων σχέσεων
Κώστας Καποδίστριας

THE AEK SUPPORTERS CLUB OF SYDNEY (AUSTRALIA)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά Μέλη και φίλοι των Ποντιών,

Με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση σας γνωστοποιούμε το πρόγραμμά μας 
για την ετήσια Μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Σας γνωστοπoιούμε ότι από κοινού τα τρία σωματεία  
Ο Ποντοξενιτέας, Η Παναγία Σουμελά, Διογένης του Wollongong, 

καθώς και το Χορευτικό "Αητεντς" του Sydney 
στις 2μμ Κυριάκη 20 Μαΐου 2012, 

θα πάμε όσοι επιθυμούν να γνωρίσουμε την τοποθεσία 
όπου θα εγκαινιάσουμε το χώρο που θα αναγερθεί μνημείο 

και θα φυτέψουμε ένα δένδρο εις μνήμη των Ποντίων.

Στις 2μμ πρέπει να βρισκόμαστε σ’αυτόν το χώρο.
Πίσω απο το C-side Restaurant and Carpark at Cook Park, Kyeemagh. 14
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