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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή του Macquarie University Hellenic Studies Foundation 

σε συνεργασία με τον οργανισμό της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
(τμήμα ΑΝΑΤΟΛΗ) έχει την τιμή να σας προσκαλέσει 
όπως παρευρεθείτε στην ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη 

στον αείμνηστο “Βασίλη Γεωργίου”
πρωτεργάτη του τμήματος Ελληνικών Σπουδών 

στο Πανεπιστήμιο του Μακουώρυ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξένου 

Αξ. Κου Βασιλείου Μ. Τόλιου
Θα λάβει χώρα την Παρασκευή στις 22 Ιουνίου  2012 στις 7:30 μ.μ. 

στο Venus Reception Centre 20 Belgrave St. Kogarah NSW
Είσοδος μετά φαγητού και ποτού $ 75.00

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Το τμήμα έχει την ανάγκη μας να διατηρηθεί.

Πληροφορίες και κλείσιμο θέσεων 
Απάντηση μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Χρήστος Βίγλας 9559-2156 • Θεόφιλος Πρεμέτης 9718-1599
Γεώργιος Λιανός  9519-4477 / Κιν. 0408000025 
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Στην πλειονότητά τους 
οι Αυστραλοί ψηφο-
φόροι πιστεύουν ότι 

η χώρα είναι σε χειρότε-
ρη θέση σήµερα υπό την 
ηγεσία της πρωθυπουργού 
Τζούλια Γκίλαρντ, απ’ ότι 
ήταν πριν δύο χρόνια υπό 
την κυβέρνηση του Κέβιν 
Ραντ. Η δηµοσκόπηση 
που διενήργησε η εταιρία 
Galaxy, τα αποτελέσµατα 
της οποίας δηµοσιεύθη-
καν στις εφηµερίδες του 
εκδοτικού συγκροτήµατος 
News Ltd, αποκαλύπτει 
επίσης ότι η κα Γκίλαρντ 
απέτυχε παταγωδώς στους 
τοµείς της κλιµατικής αλ-
λαγής, της προστασίας των 

αυστραλιανών συνόρων 
και στον δίκαιο καταµερι-
σµό του πλούτου της χώ-
ρας από την ανάπτυξη της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας.

Συγκεκριµένα, το 59% 
των ερωτηθέντων εξέ-
φρασαν την άποψη ότι η 
κα Γκίλαρντ απέτυχε στον 
τοµέα της κλιµατικής αλ-
λαγής εφόσον αθέτησε την 
προεκλογική της υπόσχε-
ση ότι δεν θα επέβαλλε 
φόρο στις εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, το 80% των 
ερωτηθέντων πιστεύουν 
ότι η κυβέρνηση απέτυχε 
και στον τοµέα της προ-
στασίας των συνόρων της 

χώρας, λόγω της πολιτικής 
που ακολουθεί στο θέµα 
των προσφύγων. Η ίδια 
δηµοσκόπηση φέρνει την 
δηµοτικότητα του κυβερ-
νώντος Εργατικού Κόµµα-
τος στο 31% και αυτή του 
Συνασπισµού Φιλελεύθε-
ρων- Εθνικών στο 49%. 
Επίσης, αν οι ψηφοφόροι 
είχαν να επιλέξουν µόνο 
ανάµεσα στα δύο µεγάλα 
κόµµατα, το 44% θα υπο-
στήριζαν το Εργατικό Κόµ-
µα και το 56% τον Συνα-
σπισµό. Τα ποσοστά αυτά 
είναι σχεδόν τα ίδια µε 
αυτά προηγούµενης δηµο-
σκόπησης που διενήργησε 
η Galaxy τον Απρίλιο.

∆ριµύτατη επίθεση 
κατά του αρχηγού 
της οµοσπονδια-

κής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, για την πολιτική 
που ακολουθεί ο Συνασπι-
σµός στο θέµα των αιτού-
ντων άσυλο, εξαπέλυσε 
χθες ο πρώην Φιλελεύ-
θερος πρωθυπουργός της 
χώρας, Μάλκολµ Φρέϊζερ.

Σε άρθρο του που δη-
µοσιεύθηκε χθες στις 
εφηµερίδες του εκδοτικού 
συγκροτήµατος Φαίρφαξ, 
ο κ. Φρέϊζερ χαρακτηρίζει 
την πολιτική του Συνασπι-
σµού στο θέµα των προ-
σφύγων «απάνθρωπη, τα-
πεινωτική και βασισµένη 
στην παραπληροφόρηση».

Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός της χώρας, που είναι 
ένθερµος προασπιστής 
των δικαιωµάτων των 
προσφύγων, υποστηρίζει 
στο άρθρο του ότι η πολι-

τική που ακολουθεί ο Τόνι 
Άµποτ για τους αιτούντες 
άσυλο, είναι σχεδόν «σα-
τανική». Ο κ. Φρέϊζερ, που 
διετέλεσε πρωθυπουργός 
από το 1975 µέχρι το 
1983, τονίζει ακόµη ότι 
η Αυστραλία διαθέτει ένα 
αποτελεσµατικό νοµικό 
σύστηµα εξέτασης των αι-
τήσεων των προσφύγων 
για άσυλο, που απορρί-
πτει κατηγορηµατικά τους 
ισχυρισµούς του κ. Άµποτ 
ότι η χώρα έχει χάσει τον 

έλεγχο των συνόρων της 
και ότι µεγαλώνει καθη-
µερινά το πρόβληµα της 
λαθροµετανάστευσης. 

Να σηµειωθεί ότι στο οι-
κονοµικό έτος 2010 -2011 
ήρθαν στην Αυστραλία µε 
καράβια, 4.730 αιτούντες 
άσυλο. «Απ’ αούς, το 90% 
είναι γνήσιοι πρόσφυγες 
των οποίων οι αιτήσεις 
για άσυλο εγκρίνονται και 
τους χορηγείται βίζα», το-
νίζει στο άρθρο του ο κ. 
Φρέϊζερ.

∆ύο θέµατα θα κυ-
ριαρχήσουν αυτή 
τη βδοµάδα στη δι-

άρκεια των εργασιών της 
οµοσπονδιακής Βουλής. 
Το πρώτο αφορά στην 
πρόταση για τη νοµιµοποί-
ηση των γάµων ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους και το 
δεύτερο στην επιβολή του 
φόρου στις εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα.

Το θέµα των γάµων ανά-
µεσα σε άτοµα του ίδιου 
φύλου, αναµένεται να κυ-

ριαρχήσει, µετά την δηµο-
σιοποίηση της έκθεσης της 
Βουλευτικής Επιτροπής στο 
καυτό αυτό θέµα.

Όπως είναι γνωστό, η 
πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ επιτρέπει στους 
βουλευτές του Εργατικού 
Κόµµατος να ψηφίσουν 
κατά συνείδηση στο θέµα, 
ενώ οι βουλευτές του Συ-
νασπισµού Φιλελεύθερων-
Εθνικών θα καταψηφίσουν 
την πρόταση.

Την ίδια ώρα ο αρχηγός 

της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, θα 
συνεχίσει την επίθεσή του 
κατά της κυβέρνησης, στο 
θέµα της επιβολής του φό-
ρου ρύπανσης.

Τέλος, ο Συνασπισµός 
αναµένεται να εξαπολύσει 
επίθεση κατά του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Τόνι 
Μπερκ, για την πρότασή 
του να δηµιουργηθεί στην 
Αυστραλία το µεγαλύτερο 
δίκτυο θαλάσσιων πάρκων 
στον κόσµο.

Οι γάµοι µεταξύ οµοφυλόφιλων
και η επιβολή φόρου άνθρακα
στο µικροσκόπιο της Βουλής

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Σε χειρότερη θέση η χώρα σήμερα
απ’ ότι ήταν επί ηγεσίας Κέβιν Ραντ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GALAXY

ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σκληρή επίθεση του Μάλκολμ Φρέϊζερ
κατά του αρχηγού του Συνασπισμού

Η Αυστραλία βρισκόταν σε καλύτερη θέση επί ηγεσίας Κέβιν Ραντ απ’ ότι είναι σήµερα 
επί κυβέρνησης Γκίλαρντ, υποστηρίζει η τελευταία δηµοσκόπηση της Galaxy.

Ο πρωθυπουργός 
Μάλκολµ Φρέϊζερ.


