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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνουν 5ήμερη εκδρομή στη Μελβούρνη 

όπου θα γίνει συνάντηση με τα αδελφά σωματεία Σίδνεϊ – Αδελαΐδα – Μελβούρνη.

Αναχώρηση στις 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 π.μ. από τα Coles στο Earlwood.  
Τιμή $495 δολάρια συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, φαγητό κατά την διαδρομή,  

περιήγηση στα αξιοθέατα της Μελβούρνης, ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό.
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με μία προκαταβολή. Εμπιστευτείτε μας. Αν δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε τα χρήματά σας επιστρέφονται.  

Δεν κάνουμε διακρίσεις. Από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν κατάγεστε. Ο σύλλογός μας προσφέρει ψυχαγωγία. Επιτελούμε κοινωνικό έργο.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του Συλλόγου Δευτέρα – Σάββατο και ώρες 9 π.μ. – 6 μ.μ.  

στο τηλέφωνο 9567 6005 και ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Ελληνικός ςύνδΕςμός ΆτλΆς
Διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη 

στα 39 χρόνια από την εξέγερση του θρυλικού

ΠόλύτΕΧνΕιόύ
το ςΆΒΒΆτό 17 νόΕμΒΡιόύ 2012, ώρα 6 μ.μ.

στο κτίριο του ΑΤΛΑΣ, 96 Illawarra Road, Marrickville

Στην εκδήλωση θα προβληθεί και DVD σχετικά 
με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

Επίσης θα προσφερθούν καφές και λουκουμάδες.

Είσοδος ελεύθερη
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Hµέρα µνήµης ήταν η Κυριακή για τα θύµατα του Α’ παγκοσµίου πολέµου, 
καθώς αρκετοί Αυστραλοί συγκεντρώθηκαν στο Κενοτάφιο του Martin 
Place στο Σίδνεϊ για να τιµήσουν το τέλος του πολέµου. Στις 11:00 το πρωϊ 

της 11ης ηµέρας του 11ου µήνα του χρόνου κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή προς 
τιµήν των θυµάτων του πολέµου.

Ημέρα μνήμης για τα θύματα
του Α’ παγκοσμίου πολέμου

H κυβέρνηση Γκίλαρντ ανακοίνωσε την 
ετοιµότητα της να προσχωρήσει στη 
δεύτερη φάση του πρωτοκόλλου του 

Κιότο για την κλιµατική αλλαγή. Σύµφω-
να µε το BBC, ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Γρεγκ Κόµπετ, υποστήριξε ότι η χώρα του 
προχωρά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς 
εντείνονται οι διεργασίες σε διεθνές επίπε-
δο για την µείωση των εκποµπών ρύπων.  
Η «δεύτερη δέσµευση» για την περίοδο του 
Κιότο θα µπορούσε να ανανεώσει τις δε-
σµεύσεις για περιορισµό των εκποµπών 
µέχρι το 2020. Η Αυστραλία βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις παγκοσµίως στην εκποµπή 

ρύπων που είναι υπεύθυνοι για το φαινόµε-
νο του θερµοκηπίου. Η Εργατική Κυβέρνη-
ση του Κέβιν Ραντ υπέγραψε το Πρωτόκολλο 
του Κιότο σε µια από τις πρώτες πράξεις του, 
µετά τη νίκη που το έφερε στην εξουσία το 
2007. Το πρωτόκολλο, που εγκρίθηκε αρ-
χικά στο Κιότο της Ιαπωνίας το 1997, έχει 
ως στόχο την καταπολέµηση της υπερθέρ-
µανσης του πλανήτη µε τη θέσπιση νοµικά 
δεσµευτικών στόχων για τις χώρες να µειώ-
σουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 
Ο πρώτος γύρος των περικοπών, οι οποίες 
ισχύουν µόνο για τις ανεπτυγµένες χώρες, 
λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Tο κόµµα των Αυστραλών Οικολόγων 
ένωσε τη φωνή του µε πολλούς οργα-
νισµούς που απαιτούν την διεξαγωγή 

έρευνας από Βασιλική Επιτροπή στις κα-
ταγγελίες για σεξουαλικά αδικήµατα σε βά-
ρος ανηλίκων, στην Καθολική Εκκλησία.

Η αρχηγός των Πρασίνων, Κριστίν 
Μίλν, δήλωσε ότι στην επόµενη συνε-
δρίαση της Γερουσίας θα ζητήσει από την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση την δηµιουργία 
ειδικής επιτροπής για να εξετάσει τις βα-
ρυσήµαντες αυτές καταγγελίες. Υποστήριξε 
ότι µε την διενέργεια έρευνας από Βασιλι-

κή Επιτροπή θα ξεσκεπαστούν οι ελλείψεις 
και παρατυπίες στο σύστηµα που επέτρε-
ψαν στην εκκλησία να αποκρύψει επί δε-
καετίες περιστατικά σεξουαλικής κακοποί-
ησης ανηλίκων.

Να σηµειωθεί ότι την διενέργεια έρευνας 
από Βασιλική Επιτροπή ζήτησε και ο ελ-
ληνικής καταγωγής Ανεξάρτητος Γερουσι-
αστής Νικ Ξενοφών, µετά τις καταγγελίες 
που έκανε σε βάρος της Καθολικής Εκκλη-
σίας (για σεξουαλικά αδικήµατα σε βάρος 
ανηλίκων) πρώην ανώτατο στέλεχος της 
αστυνοµίας της Ν.Ν.Ουαλίας.

Oι Αρχές της Ρουάντα απαγόρευσαν 
την είσοδο στον πρώην Αρχηγό του 
Κόµµατος των Αυστραλών Οικο-

λόγων, Μποµπ Μπράουν, ακυρώνοντας 
στο «παρά πέντε» την βίζα εισόδου, που 
του είχε εκδοθεί τον προηγούµενο µήνα. 
Ο πρώην Γερουσιαστής της Τασµανίας, 
σκόπευε να µεταβεί στην αφρικανική αυτή 
χώρα σήµερα Τρίτη, για να συµµετάσχει 
στις διεθνείς προσπάθειες για την ανα-
συγκρότηση του τοπικού ∆ηµοκρατικού 
Πράσινου Κόµµατος, που διώκεται από 

την τοπική κυβέρνηση. Οι Αρχές της Ρου-
άντα όµως τον ειδοποίησαν την τελευταία 
στιγµή µε email, ότι ακυρώθηκε η βίζα 
που του είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο «λόγω 
αντιφατικών πληροφοριών που συµπερι-
έλαβε στην αίτησή του». Ο κ. Μπράουν 
τόνισε ότι η ακύρωση της βίζας εισόδου 
του στη Ρουάντα, δείχνει έµπρακτα ότι ο 
πρόεδρος της αφρικανικής αυτής χώρας, 
Πολ Καγκάµε, παρεµποδίζει σκόπιµα την 
δηµοκρατική διαδικασία στη χώρα και πο-
λεµά την πολιτική αντιπολίτευση.

Στη δεύτερη φάση του πρωτοκόλλου 
του Κιότο προσχωρεί η Αυστραλία 

Καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στην Καθολική Εκκλησία

«Πόρτα» στον Μπράουν
από την Ρουάντα

ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Ο πρώην Αρχηγός των Πρασίνων,  
κ. Μποµπ Μπράουν.


