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Το υπουργείο Άµυνας έδωσε χθες στη δηµο-
σιότητα το όνοµα του Αυστραλού στρατιώτη 
που σκοτώθηκε την προηγούµενη ∆ευτέρα 

στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για τον πατέρα δύο 
παιδιών, Μπλέϊν Ντίνταµς, ο οποίος είναι ο 33ος 
νεκρός που θρηνεί η Αυστραλία στον πόλεµο του 
Αφγανιστάν.  Ο 40χρονος στρατιώτης, ο οποίος 
πυροβολήθηκε στο στήθος σε ανταλλαγή πυρών 
µε αντάρτες άφησε την τελευταία του πνοή στην 
ιατρική κλινική του Ταρόν Κουότ όπου είχε µετα-
φερθεί. Σύσσωµη η αυστραλιανή πολιτική ηγε-
σία εξέφρασε την βαθιά της θλίψη για το θάνατο 
του στρατιώτη, που χαρακτηρίστηκε ως εξαίρετος 
οικογενειάρχης και στρατιώτης.

Πατέρας δύο παιδιών ο στρατιώτης
που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητούνται Υπάλληλοι
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει να προσλάβει υπεύθυνα άτομα 

για μόνιμη ή μερική απασχόληση 
στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι για άτομα που θέλουν να εργαστούν σαν 
Προσωπικοί Φροντιστές Ηλικιωμένων (Personal Care Assistant)

και Εκπαιδευμένοι Νοσοκόμοι (RN), κατηγ. 1.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195 14
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 14
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Σκληρή επίθεση κατά του µεγιστάνα των 
ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ, άσκησε χθες ο 
Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν, µετά την 

ανακοίνωση ότι ο δισεκατοµµυριούχος επιχειρη-
µατίας δεν θα διεκδικήσει την έδρα στην οποία 
εκλέγεται ο ίδιος. Ως γνωστόν, ο κ. Πάλµερ πρό-
σφατα είχε δηλώσει ότι τον ενδιέφερε η έδρα 
Lilley, στην οποία εκλέγεται ο κ. Σουάν. Τελικά 
όµως αποφάσισε να διεκδικήσει άλλη έδρα του 
Κουίνσλαντ. Σε χθεσινές του δηλώσεις ο οµο-
σπονδιακός υπουργός Θησαυροφυλακίου τόνισε 

ότι είναι ξεκάθαρο πως ο µεγιστάνας των ορυχεί-
ων «κυβερνά» το Φιλελεύθερο Εθνικό Κόµµα. Ο 
κ. Σουάν κατηγόρησε επίσης τον κ. Πάλµερ ότι 
«βάζει την ουρά στα σκέλια» και στρέφει την προ-
σοχή του σε άλλη «πιο σίγουρη» έδρα.

«Θα ήθελα να διεκδικήσει την έδρα στην οποία 
εκλέγοµαι, για να µου δινόταν η ευκαιρία να 
αποκαλύψω στους ψηφοφόρους τα πραγµατικά 
σχέδια του κ. Πάλµερ, που δεν είναι άλλα από το 
να απαιτήσει από τον Τόνι Άµποτ να του µειώσει 
τους φόρους», τόνισε ο κ. Σουάν.

Βουλευτές του Συνασπισµού Φιλελεύθερων-
Εθνικών και το κόµµα των Αυστραλών Οι-
κολόγων, έσπευσαν χθες να καταδικάσουν 

τα σχέδια της Νότιας Κορέας να αρχίσει τη φαλαι-
νοθηρία  για «ερευνητικούς σκοπούς».

Ο σκιώδης υπουργός Περιβάλλοντος, Γκρεγκ 
Χαντ, δήλωσε ότι η ανακοίνωση της Νότιας Κο-
ρέας έχει αιφνιδιάσει πολλές χώρες. «Η ανθρω-
πότητα αποµακρύνεται από την φαλαινοθηρία. 
Πρόκειται για µια πρακτική του παρελθόντος», 
δήλωσε χθες ο κ. Χαντ και κάλεσε την αυστραλι-
ανή κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις στη Σεούλ να 
αναθεωρήσει τα σχέδιά της.

Όπως είναι γνωστό, η Καµπέρα έχει εκφράσει 
επανειληµµένα την αντίθεσή της στην φαλαινο-
θηρική δραστηριότητα της Ιαπωνίας και µάλιστα 

απείλησε να ζητήσει την παραποµπή της στα ∆ι-
εθνή ∆ικαστήρια. 

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, τό-
νισε ότι η κυβέρνηση Γκίλαρντ τάσσεται ενάντια 
στη φαλαινοθηρία και θύµισε ότι η Ιαπωνία έχει 
δεχτεί έντονες κριτικές κατά καιρούς από την Κα-
µπέρα για το θέµα της φαλαινοθηρίας. Ιάπωνες 
νοµικοί όµως τονίζουν πως η χώρα τους είναι 
πλήρως εναρµονισµένη µε τους διεθνείς κανό-
νες και πως η Ιαπωνία θα κερδίσει οποιαδήποτε 
νοµική σύγκρουση. Από την άλλη πλευρά η Αυ-
στραλία πιστεύει πως είναι πάρα πολλά τα ενο-
χοποιητικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους 
και τα οποία θα υποχρεώσουν την Ιαπωνία να 
σταµατήσει τις παράνοµες ενέργειές της.

Σκληρή επίθεση Γουέϊν Σουάν
κατά του Κλάϊβ Πάλµερ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΛΑΙΝΟΘΗΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο άτυχος Μπλέϊν Ντίνταµς.

ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΟΤΙ «ΚΥΒΕΡΝΑ» ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ

Τα σχέδια της Νότιας Κορέας 
ανησυχούν την Αυστραλία


