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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 στις 6 το πρωΐ 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
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ΑνΑκοίνωση
Στα πλαίσια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ που αποτελείται από το 
μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ Γ. Μαρίνο και το μέλος της γραμματείας της ΚΕ 
του ΚΚΕ και του τμήματος διεθνών σχέσεων Κώστα Παπαδάκη, η Λέσχη φίλων του 
ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 

στο Σπίτι των Ηλείων, 279 Forest Road, Bexley.
Τιμή μετά φαγητού και ποτού 25 δολάρια.

Καλούμε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να δώσουν το παρόν 
σ΄ αυτή την εκδήλωση όπου η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ θα μας ενημερώσει 

για τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
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H Άννα Μπερκ του Εργατικού Κόµµα-
τος, είναι η νέα πρόεδρος του οµο-
σπονδιακού κοινοβουλίου, µετά την 

ξαφνική παραίτηση του Πίτερ Σλίπερ. Η 
κα Μπερκ είναι η δεύτερη γυναίκα στην 
ιστορία της χώρας, που αναλαµβάνει την 
θέση της προέδρου της Βουλής.

Ο κ. Σλίπερ ανακοίνωσε την απόφασή 
του να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του 
στις 19:20 το βράδυ της Τρίτης, στη Βου-
λή. Όπως είναι γνωστό, ο Πίτερ Σλίπερ 
βρίσκεται ενώπιον του οµοσπονδιακού 
∆ικαστηρίου, κατηγορούµενος για σεξουα-
λική παρενόχληση του πρώην συµβούλου 
του, Τζέϊµς Άσµπι. Η υπόθεση βρίσκεται 
ενώπιον της ∆ικαιοσύνης µετά από προ-
σφυγή του 33χρονου Άσµπι, που υποστη-
ρίζει ότι ο κ. Σλίπερ τον προσέλαβε ως 
σύµβουλό του «µόνο και µόνο για να τον 
κάνει εραστή του». Υποστηρίζει, ακόµη, ότι 
ο κ. Σλίπερ τον παρενοχλούσε συνεχώς 
για να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις. 

Προχθές, πολλοί βουλευτές του Συνα-

σπισµού άσκησαν αυστηρή κριτική σε βά-
ρος του κ. Σλίπερ, µετά την δηµοσιοποίηση 
νέων εγγράφων που περιείχαν µηνύµατα 
που υποτίθεται ότι έστειλε ο πρώην πρό-
εδρος της Βουλής στο κινητό τηλέφωνο 
του κ. Άσµπι. Ένα µήνυµα αναφερόταν στα 
γεννητικά όργανα των γυναικών τα οποία 
χαρακτήρισε «µύδια χωρίς όστρακο». Σε 
άλλο µήνυµα, ο κ. Σλίπερ φέρεται να χα-
ρακτήρισε την Λίµπεραλ βουλευτή, Σόφι 
Μιραµπέλα, ως «άσχετη σκύλα».

Σχολιάζοντας τα ανωτέρω, η υπουργός 
Υγείας Τάνια Πλίµπερσεκ, τόνισε ότι κα-
νένας Εργατικός βουλευτής δεν έχει υπο-
στηρίξει την προσβλητική γλώσσα που 
υποτίθεται ότι χρησιµοποίησε ο κ. Σλίπερ 
σε βάρος του γυναικείου φύλου.

«Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ και 
όλα τα µέλη του υπουργικού Συµβουλίου, 
άσκησαν αυστηρή κριτική στα σχόλια αυτά 
και έκριναν ως σωστή την απόφαση του κ. 
Σλίπερ να παραιτηθεί», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά η κα Πλίµπερσεκ.

Πέθανε προχθές βράδυ σε ηλικία 
78 χρόνων, ο πρώην Εργατικός 
πολιτικός της Ν.Ν.Ουαλίας, Τζορτζ 

Πατσιούλο. Ο Πατσιούλο έγινε µέλος του 
Εργατικού Κόµµατος το 1958 και στη δι-
άρκεια της πολυετούς πολιτικής του κα-
ριέρας διετέλεσε υπουργός Αθλητισµού, 
Τουρισµού, Οδικού ∆ικτύου, Βιοµηχα-
νίας, Μικρών Επιχειρήσεων και Υποθέ-

σεων των Αµπορίτζιναλς. Ήταν δε ο πο-
λιτικός που καθιέρωσε στην πολιτεία το 
αλκοτέστ (Random Breath Testing), στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν διατε-
λούσε υπουργός Αστυνοµίας. 

Από την πολιτική αποσύρθηκε το 1989. 
Έξι χρόνια αργότερα, όµως, εξελέγη ∆ή-
µαρχος του Λίβερπουλ, θέση την οποία 
κράτησε µέχρι το 2003.

Αυστηρή κριτική κατά του εργατι-
κού συνδικαλιστικού κινήµατος, 
άσκησε χθες πρώην ανώτατο στέ-

λεχος ενός από τα µεγαλύτερα συνδικά-
τα της χώρας. Πρόκειται για τον πρώην 
Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Εργατών 
Οικοδοµών της Ν.Ν.Ουαλίας, Τζακ Μά-
ντι, ο οποίος σε οµιλία του σε ανοικτή 
συγκέντρωση που έγινε προχθές στο 
Νιούταουν, υποστήριξε ότι το εργατι-
κό συνδικαλιστικό κίνηµα έχει ξεφύγει 

από τους σκοπούς του και χρειάζεται 
πλήρη ανοικοδόµηση για να αυξήσει τα 
µέλη του. Ο κ. Μάντι υποστήριξε ότι τα 
εργατικά συνδικάτα επικεντρώνουν την 
προσοχή τους µόνο σε εργατικές διε-
νέξεις ενώ θα έπρεπε να στρέψουν το 
βλέµµα τους σε άλλους τοµείς που εν-
διαφέρουν τα µέλη τους. «Σήµερα, µόνο 
το 20% των εργαζοµένων της χώρας εί-
ναι µέλη σε εργατικά συνδικάτα», τόνισε 
ο κ. Μάντι.

Η Άννα Μπερκ είναι
η νέα πρόεδρος της Βουλής

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΕΡ ΣΛΙΠΕΡ

ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΝΝΟ

ΤΖΑΚ ΜΑΝΤΙ: 

Πέθανε ο Τζορτζ Πατσιούλο

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα 
χρειάζεται πλήρη ανοικοδόμηση

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του «LEMNOS CLUB» 
στο 44 Albert St, Belmore, 

από τις 19:00 έως τις πρωϊνές ώρες με ζωντανή μουσική.

Είσοδος μετά φαγητού (θαλασσινά, κρεατικά) και ποτά 
για τους ενήλικες $45 και για τα παιδιά κάτω των 12 ετών $20.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων 
τηλεφωνήστε στα κάτωθι τηλέφωνα: 

Κώστα Χαβά 9533 2942
Κώστα Βρόντα 9661 5999

Αγγελο Τσαμαϊδη 9533 5996 
Ηλια Χριστοφιδέλη 9759 8595

Επίσης υπάρχει έκθεση φωτογραφίας από την Λήμνο στο «Lemnos Club».
Τέλος, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012 θα γίνει δοξολογία 

στον Ιερό Ναό της Αγίας Ευφημίας Bankstown και κατάθεση στεφάνων 
στο κενοτάφιο της εκκλησίας. Κατόπιν το γυναικείο τμήμα της αδελφότητος 

θα προσφέρει καφέ στο «Lemnos Club». 
Ολοι ευπρόσδεκτοι.

Η ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  
«Η ΜΑΡΟΥΛΑ»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Μεγάλη χοροσπερίδα, 

το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012, 
για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης 

της Λήμνου 1912.

Η νέα πρόεδρος 
της οµοσπονδιακής 
Βουλής, Άννα Μπερκ.


