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∆ριµύτατη επίθεση κατά της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης και της 
εφηµερίδας «The Australian», 

εξαπέλυσε η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, µετά από δηµοσίευµα στην εν 
λόγω εφηµερίδα που υποστηρίζει ότι είχε 
πάρει $5,000 από τον πρώην φίλο της 
και παράγοντα του Αυστραλιανού Συν-
δικάτου Εργαζοµένων (AWU), Μπρος 
Γουίλσον, όταν ασκούσε το επάγγελµα 
της δικηγόρου. Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι 
το δηµοσίευµα αποτελεί µέρος της βρώµι-

κης εκστρατείας που γίνεται εδώ και αρ-
κετό καιρό εναντίον της. «Πρόκειται για 
λασπολογία, τελεία και παύλα», δήλωσε 
χαρακτηριστικά η πρωθυπουργός.

Να αναφερθεί ότι η εφηµερίδα «The 
Australian» έγραψε  πως τα χρήµατα κα-
τέθεσε σε προσωπικό τραπεζικό λογαρια-
σµό της κας Γκίλαρντ, ο πρώην υπάλλη-
λος του συνδικάτου, Γουέϊν Χεµ.

Η κα Γκίλαρντ κατηγόρησε και τον αρ-
χηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, ότι λασπολογεί εναντίον της.
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«Είµαστε εδώ και θα µείνουµε»

Στην αντεπίθεση
η Τζούλια Γκίλαρντ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΝΟ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΟΤ  
                ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ 
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Σο Διοικηηικό ςμβούλιο ηηρ Ελληνικήρ 
Οπθόδοξηρ Κοινόηηηαρ ΝΝΟ  

και 

Η Επιηποπή για ηην Εκδήλωζη ηος Πολςηεσνείος  
έσοςν ηην ηιμή να ζαρ πποζκαλέζοςν ζηοςρ 

θεηινούρ εοπηαζμούρ ηηρ 
 

ΕΞΕΓΕΡΗ  
ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ 

 

17 Νοέμβπη 1973 
 

ηελ Κσρηαθή 18 Νοεκβρίοσ 2012  
ζηης 4.00κ.κ. 

 

ζηελ αίζοσζα ηες Ειιεληθής  
Κοηλοηηθής Λέζτες, 

 
 206-210 Lakemba Street, Lakemba 

 
*********** 

Το πρόγρακκα ζσκπερηιακβάλεη οκηιίες, απαγγειίες 
ποηεκάηωλ, θαηάζεζε ζηεθάλωλ & δωληαλή κοσζηθή. 

 
Μεηά ηελ εθδήιωζε ζα προβιεζεί  

ε ηαηλία “Ζ” 
 

Επίζες εάλ ζέιεηε λα θαηαζέζεηε ζηεθάλη 
παραθαιούκε λα επηθοηλωλήζεηε κε ηα γραθεία ηες 

Κοηλόηεηας ζηο 9740 6022 
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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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Ο Γιάννης Σπανέλλη κι ο Γιώργος Τσερδάνης

ΣαΣ προΣκαλούν Στο ΕτήΣιο ΓλΕντι  
των ραδιοφωνικων προΓραμματων

Kefi Ke Balla - Greeks Today
Saturday 24 November 2012 from 7.30 p.m.

Στην μοντέρνα και ευρύχωρη αίθουσα

fix live 588 Princes H’way Rockdale
8μελές Μουσικό Συγκρότημα

Πλούσιο τραπέζι - Υπέροχη ατμόσφαιρα - Σπέσιαλ Καλλιτεχνικό Σόου

588 Princes H’way Rockdale

Εισοδος $58
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2Σπανέλης Γιάννης Τσερδάνης Γιώργος

0416 214 202 0412 368 923

ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ:

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΩΜΑΤΙΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «THE AUSTRALIAN»

«H παρουσία των Ηνωµένων Πο-
λιτειών στην Αυστραλία αλλά 
και την ευρύτερη περιοχή της 

Ασίας δεν είναι περιστασιακή. Είµαστε 
εδώ για να µείνουµε», δήλωσε η Αµερι-
κανίδα υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι 
Κλίντον, από το Περθ όπου βρέθηκε για 
τις ετήσιες διαβουλεύσεις των δύο χω-
ρών για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και 
άµυνας. Μαζί της ήταν και ο Αµερικανός 
υπουργός Άµυνας, Λέον Πανέτα.

Η Χίλαρι Κλίντον συναντήθηκε µε τον 
Αυστραλό υπουργό Εξωτερικών Μποµπ 
Καρ και τον υπουργό Άµυνας Στίβεν 
Σµιθ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων 
Αυστραλίας-ΗΠΑ βρίσκονται η µετατόπι-
ση του στρατιωτικού ενδιαφέροντος των 
ΗΠΑ, την οποία προωθεί ο Αµερικανός 
πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα, από τον 
γεωπολιτικό χώρο της Μέσης Ανατολής 
προς αυτόν της Ασίας.

Στην επίσκεψη του προέδρου Οµπάµα 
στην Αυστραλία, πριν από ένα χρόνο, 
είχε ανακοινωθεί ο σχεδιασµός αυτός. 
Στόχος του προέδρου των ΗΠΑ είναι η 
παρουσία της υπερδύναµης να αντισταθ-
µίσει τη συνεχή στρατιωτική ανάπτυξη 

και επιρροή της Κίνας. Η κα Κλίντον τό-
νισε ότι οι ΗΠΑ είναι χώρα του Ειρηνι-
κού και θα παραµείνει τέτοια. Σηµείωσε, 
πάντως, πως αυξάνεται συνεχώς η επιρ-
ροή της Ινδίας στην Ασία και τάχθηκε 
υπέρ των κοινών ναυτικών ασκήσεων 
Αυστραλίας-Ινδίας στο µέλλον. Υπογράµ-
µισε, ακόµα, ότι η χώρα της στηρίζει την 
ειρηνική ανάπτυξη της Κίνας από την 
οποία ζητά να είναι «υπεύθυνος εταίρος 
στο διεθνές πεδίο».

Η Αυστραλία αποτελεί ουσιαστικό 
στρατιωτικό σύµµαχο των Ηνωµένων 
Πολιτειών και δέχεται σηµαντικές πιέσεις 
από την Ουάσιγκτον να πάρει περισσότε-
ρες πρωτοβουλίες στο τοµέα της ασφάλει-
ας, στον γεωπολιτικό χώρο της Ασίας και 
του Ειρηνικού.

Η Κλίντον αναµένεται επίσης να ζητή-
σει µεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ σε 
πεδία βολής στο βόρειο τµήµα της χώρας, 
καθώς και να δοθεί πρόσβαση στο αµε-
ρικανικό πολεµικό ναυτικό σε µια βάση 
στις δυτικές ακτές, νότια του Περθ. 

Η Αµερικανίδα υπουργός Εξωτερικών 
επισκέφθηκε χθες την Αδελαΐδα, και σή-
µερα αναχωρεί για τη Σιγκαπούρη.


