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H  πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης 
της Εβδοµάδας Ηγετών των Ηνωµέ-

νων Εθνών στη Νέα Υόρκη, µαζί µε ηγέτες 
πολλών άλλων χωρών που αισιοδοξεί ότι 
θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητα της 
Αυστραλίας για µια θέση στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η κα Γκίλαρντ τη 
∆ευτέρα υποχρεώθηκε να ακυρώσει τρεις 
από τις τέσσερις επίσηµες δεσµεύσεις της, 
λόγω στοµαχικών διαταραχών που την 
καθήλωσαν στο ξενοδοχείο της.

Προωθώντας την υποψηφιότητα της 
Αυστραλίας για µια θέση στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, η κα Γκίλαρντ υπο-
γράµµισε την δέσµευση της χώρας της 
στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας σύµφωνα µε τους σκοπούς 
και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων 
Εθνών, στην επίλυση διαφορών ή κατα-
στάσεων που µπορούν να διαταράξουν 
την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, στην 
ισότητα των δύο φύλων και στην παραχώ-
ρησε διεθνούς βοήθειας. Τόνισε δε ότι η 
πολύ καλή οικονοµική θέση της Αυστραλί-
ας ενδυναµώνει την υποψηφιότητά της για 
µια θέση στο Συµβούλιο Ασφαλείας.

Στη Νέα Υόρκη, για την προώθηση της 
υποψηφιότητας της Αυστραλίας βρίσκεται 
ως γνωστόν και ο υπουργός Εξωτερικών, 
γερουσιαστής Μποµπ Καρ. Αν και η προ-
ώθηση της συγκεκριµένης υποψηφιότητας 
έχει κοστίσει στην Αυστραλία πάνω από 
40 εκατοµµύρια δολάρια, από το 2008 
έως σήµερα, οι πιθανότητες είναι µάλλον 
περιορισµένες, κυρίως γιατί - όπως υπο-
στηρίζουν Αυστραλοί διπλωµάτες - αντι-
τίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα 
µε τον Αυστραλό υπουργό Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ, η Αυστραλία έχει εξασφαλί-
σει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των 
ασιατικών χωρών, του Ειρηνικού, της Κα-
ραϊβικής και της Μέσης Ανατολής.

«∆ιεκδικούµε µια θέση στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας ως µια µέση δύναµη. Θέλουµε 
να συµβάλουµε στη λύση προβληµάτων 
που ταλανίζουν τον πλανήτη µας», είπε ο 
κ. Καρ και πρόσθεσε: «Η Αυστραλία είναι 
µια από τις πιο πολυπολιτισµικές χώρες 
του κόσµου. Το 25% των κατοίκων µας 
έχει γεννηθεί στο εξωτερικό και οµιλού-
νται 260 διαφορετικές γλώσσες», είπε ο κ. 
Καρ για να υπογραµµίσει ότι «η Αυστραλία 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις». Στα καθήκοντά του σαν πρόεδρος της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης ο 

Χάρης ∆ανάλης. Η εξέλιξη σηµειώθηκε κατά 
την τακτική µηνιαία συνεδρίαση του ∆.Σ. 
της Κοινότητας, που έλαβε χώρα το βράδυ 
της Τρίτης στο οίκηµα της Κοινότητας στο 
Λακέµπα. Πριν από τη συνεδρίαση ο Χάρης 
∆ανάλης είχε ενηµερώσει µε επιστολή τα 
µέλη του ∆.Σ. για την απόφασή του να απο-
σύρει την παραίτηση που είχε υποβάλλει εν 
θερµώ στις 29 Αυγούστου. Σηµαντικό ρόλο 
για την κίνηση αυτή έπαιξε η ΟΜΟΦΩΝΗ 
απόφαση του ∆.Σ. να µην κάνει δεκτή την 
παραίτηση του προέδρου στη συνεδρίαση 
της 4ης Σεπτεµβρίου. Όπως θα θυµάστε, το 
Εκτελεστικό (Ουρανία Καρτέρη, Μιχάλης 
Τσιλίµος, Χρήστος Μπελέρχας, Γκλεν Κοτό-
πουλος, Γιώργος ∆ιαµαντάρης και Χρήστος 
Γεωργόπουλος) είχε τότε εξουσιοδοτηθεί 

να έλθει σε επαφή µε τον κ. ∆ανάλη και να 
τον πιέσει να αποσύρει την παραίτησή του. 
Τελικά, φαίνεται πως οι προσπάθειες έπια-
σαν τόπο κι ο Χάρης ∆ανάλης απέσυρε την 
παραίτησή του και τέθηκε ξανά επικεφαλής 
της Κοινότητας. Έτσι, έπεσαν στο κενό οι 
προσπάθειες των υπονοµευτών να πλήξουν 
το προεδρείο.

«Μετά από τις συναντήσεις µε το Εκτελε-
στικό, το οποίο µου µετέφερε την οµόφωνη 
απόφαση του ∆.Σ., αλλά και τις παρακλή-
σεις πολλών συµπάροικων, ξανασκέφτηκα 
το θέµα της παραίτησής µου κι αποφάσισα 
να την αποσύρω για το καλό της Κοινότη-
τας», ήταν η δήλωση που έκανε στην εφηµε-
ρίδα µας χθες το µεσηµέρι ο πρόεδρος ∆α-
νάλης. Του ευχόµαστε να συνεχίσει µε την 
ίδια επιτυχία και σοβαρότητα το πλούσιο 
έργο του προς όφελος τόσο της Κοινότητας, 
όσο και της παροικίας.

O  υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ 
Καρ, εξέφρασε την υποστήριξη της 
Αυστραλίας στη δέσµευση του προ-

έδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, Μπα-
ράκ Οµπάµα, να εµποδίσει το Ιράν να 
αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αµερικανός 
πρόεδρος, στην οµιλία του στη Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ, αναφέρθηκε εκτενώς 
στο Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραµµα, 
τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «θα πράξουν αυτό 
που οφείλουν για να εµποδίσουν το Ιράν 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών, 
ανέφερε ότι στην οµιλία του ο κ. Οµπά-
µα αποτίοντας φόρο τιµής στον Αµερικα-
νό πρέσβη στη Λιβύη, Κρις Στίβενς, που 

σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον του προ-
ξενείου στη Βεγγάζη στις 11 Σεπτεµβρίου, 
πολύ εύστοχα τόνισε ότι η βία που ξέ-
σπασε για το «αηδιαστικό» αντι-ισλαµικό 
βίντεο αποτελεί «επίθεση στα ιδεώδη του 
ΟΗΕ». Ο κ. Καρ, που έχει κάνει ειδικές 
σπουδές στην αµερικανική πολιτική και 
ιστορία, χαρακτήρισε την οµιλία του Αµε-
ρικανού προέδρου «λαµπρό υπόδειγµα 
ρητορικής και πολιτικής».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η 
Αυστραλία πιστεύει ότι στο παρόν στά-
διο πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγ-
µατεύσεις και οι κυρώσεις κατά του Ιράν, 
παρόλο που µέχρι στιγµής δεν επέφεραν 
αποτελέσµατα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  
οργανώνει ολοήμερη εκδρομή για προσκύνημα  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Queanbeyan,
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της λειτουργίας θα γευματίσουμε στο χολ της εκκλησίας.
Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και ψωμάκια, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρας  
και καφέ στην Ελληνική Λέσχη.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Surry Hills, Coles Earlwood,  
Punchbowl, 11 ROSSMORE Av. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του συλλόγου από 9 έως 6, Δευτέρα - Σάββατο 9567 6005.

Ζητήστε τον Μιχάλη ή Δημήτρη στον κο Αδαμόπουλο 9599 4662,  
στην κα Μπαντούνα  9708 2450, κα Στασινοπούλου 9787 2279,  

κα Βασιλοπούλου 9597 5218, κα Ρένα 9558 5997.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
95
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Ο Χάρης Δανάλης επέστρεψε 
στην προεδρία της Κοινότητας

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΩΝ

Εγκώμια Μπομπ Καρ 
στον Αμερικανό πρόεδρο

Στη «μάχη» ρίχνεται
η Τζούλια Γκίλαρντ για μια θέση 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ 
«ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ


