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H αξιωµατική αντιπολίτευση συνέ-
χισε χθες τα πυρά εναντίον της 
πρωθυπουργού Τζούλιας Γκίλαρντ, 

σχετικά µε ένα ειδικό ταµείο που βοήθη-
σε η ίδια να δηµιουργηθεί σε εργατικό 
συνδικάτο πριν είκοσι χρόνια, χωρίς να 
είχε εκδοθεί η σχετική άδεια. Χρήµατα 
από το ταµείο αυτό χρησιµοποιήθηκαν 
για την ενίσχυση της προεκλογικής της 
εκστρατείας.

Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει την υπό-
θεση αυτή ως σκάνδαλο, και ζητά από την 
πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις.

Να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στους παρά-
γοντες που βοήθησαν στην δηµιουργία 

του ειδικού αυτού ταµείου στο Αυστρα-
λιανό Συνδικάτο Εργαζοµένων (AWU), 
ήταν και ο σηµερινός σύντροφος της 
πρωθυπουργού, Μπρους Γουίλσον.

Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση 
αυτή, ο Εργατικός υπουργός Μπιλ Σόρ-
τεν, οµολόγησε ότι η δηµιουργία του 
ταµείου έγινε χωρίς την σχετική άδεια, 
αλλά τόνισε ότι η κα Γκίλαρντ «δεν έκα-
νε καµία παρανοµία». Η πρωθυπουργός 
πάντως επανέλαβε ότι δεν είναι κανένα 
προσωπικό όφελος από την δηµιουργία 
του ειδικού αυτού ταµείου, που έγινε όταν 
εργαζόταν ως δικηγόρος στην εταιρία 
Slater & Gordon, την δεκαετία του ’90.

H οµοσπονδιακή κυβέρνηση σκλη-
ραίνει τη στάση της έναντι των αι-
τούντων άσυλο, στέλνοντας τους 

πρώτους πολιτικούς πρόσφυγες στο ειδι-
κά διαµορφωµένο κέντρο στην Παπούα 
Νέα Γουϊνέα.

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο νησί Μα-
νούς, µε τους 19 ανθρώπους που έχουν 
καταθέσει επίσηµο αίτηµα στις Αρχές της 
Αυστραλίας για τη χορήγηση πολιτικού 
ασύλου να προέρχονται από το Ιράν και 
τη Σρι Λάνκα και να ταξιδεύουν στο νη-
σιωτικό κράτος µε αεροπλάνο.

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν Κόνροϊ, επανέ-
λαβε ότι το πρόβληµα µε τους πρόσφυγες 
θα λυθεί µόνον όταν τεθεί σε εφαρµογή 
η συµφωνία µε τη Μαλαισία. Η συµφω-
νία αυτή, προβλέπει ότι για κάθε έναν 
λαθροµετανάστη που θα στέλνει η Αυ-

στραλία στη Μαλαισία θα δέχεται πέντε 
πρόσφυγες των οποίων οι αιτήσεις έχουν 
εγκριθεί ακολουθώντας την προβλεπόµε-
νη διαδικασία.  Ο κ. Κόνροϊ τόνισε ότι 
τους τελευταίους τρεις µήνες ήρθαν στην 
Αυστραλία 7.500 πρόσφυγες, αριθµός 
πολύ µεγαλύτερος απ’ αυτόν που είχε 
προβλέψει η κυβέρνηση. Η Αυστραλία, 
όπως είναι γνωστό, αντιµετωπίζει σοβα-
ρά προβλήµατα µε τους πρόσφυγες, την 
ίδια στιγµή που παρατηρείται αύξηση των 
ναυαγίων σε θαλάσσια περιοχή στο βο-
ρειοδυτικό τµήµα του κράτους κοντά στα 
σύνορα µε την Ινδονησία, µε εκατοντάδες 
µετανάστες να χάνουν τη ζωή τους. 

Τον περασµένο Αύγουστο η κυβέρνη-
ση Γκίλαρντ αποφάσισε τη µεταφορά των 
κέντρων υποδοχής µεταναστών από το 
έδαφός της στο αντίστοιχο της γειτονικής 
Παπούα Νέας Γουϊνέας και στο Ναουρού.

Tην απόλυτη ικανοποίησή της για 
τα αποτελέσµατα της Συνόδου των 
Χωρών Ασίας και Ειρηνικού που 

πραγµατοποιήθηκε στην Πνοµ Πενχ της 
Καµπότζης, εξέφρασε η Αυστραλή πρωθυ-
πουργός, Τζούλια Γκίλαρντ. Η κα Γκίλαρντ 
υπογράµµισε ακόµη ότι  είχε µια «πολύ 
εποικοδοµητική» συνοµιλία µε τον Αµερι-
κανό πρόεδρο, Μπαράκ Οµπάµα, για την 
Στρατηγική Οικονοµική Συνεργασία των 
κρατών του Ειρηνικού (ΤΡΡ). «Φιλοδοξία 
µας είναι να καταλήξουµε σε µία συµφωνία 
έως τον Οκτώβριο», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά.  Όπως είναι γνωστό, στη Σύνοδο αυτή 
οι ηγέτες από τα κράτη της περιφέρειας Ασί-
ας-Ειρηνικού συµφώνησαν να δροµολογή-
σουν διαπραγµατεύσεις, από τις αρχές του 
εποµένου έτους, µε στόχο τη δηµιουργία 
µίας νέας οικονοµικής ζώνης, που θεωρεί-
ται ότι θα είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο.

Η δέσµευση για την έναρξη διαπραγµα-
τεύσεων σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευ-

ρέως Περιφερειακού Οικονοµικού Συνε-
ταιρισµού αναλήφθηκε κατά της διάρκεια 
της Συνόδου Ανατολικής Ασίας στην Πνοµ 
Πενχ από τα µέλη της Ένωσης Κρατών 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), την Αυ-
στραλία, την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, 
τη Νότιο Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία.

Οι χώρες αυτές σκοπεύουν να έχουν πε-
ραιώσει τις διαπραγµατεύσεις έως τα τέλη 
του 2015, σύµφωνα µε την ανακοίνωσή 
τους. Ο γενικός γραµµατέας του ASEAN, 
Σουρίν Πιτσουάν, δήλωσε την περασµένη 
εβδοµάδα πως η ζώνη αυτή θα αποτελέσει 
µία «οµπρέλα» για πέντε ήδη υφιστάµενες 
εµπορικές συµφωνίες.

Η συζήτηση για τη ζώνη ήταν η µοναδι-
κή συζήτηση µε οικονοµικό-εµπορικό πε-
ριεχόµενο κατά τη σύνοδο της Πνοµ Πενχ, 
την οποία παρακολούθησαν - ως γνωστόν 
- και ο Αµερικανός πρόεδρος Μπαράκ 
Οµπάµα και ο Κινέζος πρωθυπουργός 
Ουέν Τζιαµπάο.

Απόλυτα ικανοποιηµένη 
επέστρεψε η πρωθυπουργός 
από την Πνοµ Πενχ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ν.Ν.Ο.
ΛΕΩΝΙΔΙΑ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Επίσημη χοροεσπερίδα 
το ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

στο VENUS RECEPTION CENTRE, 

20 Belgrave Street, Kogarah και ώρα 7.30 μμ.

Τιμή εισιτηρίου $65 μετά φαγητού και ποτού, παιδιά $30
Τα κέρδη θα διατεθούν για την αγορά νοσοκομειακού υλικού  

για το νοσοκομείο Σπάρτης

Η προσφορά και η παρουσία σας, μας είναι πολύτιμη

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων αποταθείτε στους: 

P. GEORGOUDIS - 0417 655 961                                                                                    
CHRIS APOSTOLAKOS - 0416 106 840

ANGELO DOUKAS - 0401691 333
M. PETROLEKA - 0410 258 308
T. ZAFIRAKOS - 0421 468 836

M.GLEKA - 9790 2306
B. POULAKIS - 0413 036 047 15
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EΓΚΑΙΝΙΑ
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, από 10 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
από το VAULT CAFE

837 New Canterbury Rd, Dulwich Hill
(απένταντι από την εκκλησία του Αγ. Στεφάνου)

Στα εγκαίνια στις 3 μ.μ. θα παρευρεθεί ο δήμαρχος του Μάρικβιλ,

Clr Vittorio Macri
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟ • MΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΈΧΡΙ 50% 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: 9559 4424 • CAFE: 9559 6626
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Η αντιπολίτευση συνεχίζει τα πυρά
κατά της πρωθυπουργού

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ AWU

Η κυβέρνηση Γκίλαρντ 
σκληραίνει τη στάση της 
στους αιτούντες άσυλο 


