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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ΟΡΓΑΝΩΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2013,
22 Ημέρες Σίδνεϊ, Κύπρο, Λάρνακα, Ιεροσόλυμα, Άγιους Τόπους , Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία, Μακεδονία, Μετέωρα, Πελοπόνησσο, Πάτρα, Αθήνα, Σίδνεϊ .

Ο Σύλλογος μας έχει αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες της παροικίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Μπορείτε με μια προκαταβολή να συμμετέ-
χετε έως τις 29 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι κλείνουμε τις αεροπορικές θέσεις . Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε σας επιστρέφονται τα χρήματα σας  με επιβάρυνση 

μόνο $75. Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται κατόπιν προειδοποίησης . Επισκεφθείτε μας. Τιμή $ 5.300 περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Σύνδευ -Κύπρο , Κύπρο – Τέλ Αβίβ , 
Τέλ Αβίβ – Αθήνα ,Αθήνα – Σίδνεϊ . Ξενοδοχεία 4ων αστέρων, λεωφορεία για περιήγηση με Έλληνα ξεναγό όλα τα πρωινά φαγητά και μερικά βραδυνά. Μπορείτε να προμηθευ-

θείτε αναλυτικά το πρόγραμμα από το Γραφείο του Συλλόγου, 279 Princes st Bexley από ώρα 9πμ έως 6μμ Δευτέρα – Σάββατο ή στο τηλέφωνο 9567 6005 
ζητήστε τον κ. Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη .

Απαραιτήτως διαβατήρια θεωρημένα. Ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση. 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Oσοι εκφράζονται µέσω των δικτύων κοινωνικής δι-
κτύωσης και κυρίως µέσω του Twitter τείνουν να 
έχουν αριστερές αντιλήψεις, ενώ όσοι τηλεφωνούν 

στους ραδιοφωνικούς σταθµούς για να εκφράσουν τις 
απόψεις τους έχουν, κατά κανόνα, δεξιές αντιλήψεις.

Σ’ αυτό το συµπέρασµα κατέληξε έρευνα που έγινε στην 
Αυστραλία. Οι ερευνητές ανέλυσαν χιλιάδες σχόλια που 
έγιναν τους τελευταίους µήνες στο Twitter, αλλά και ραδι-
οφωνικές εκποµπές από ακροατές. Σύµφωνα µε τον Τζον 
Τσάλµερς, από την εταιρία Sentia Media που έκανε την 
µελέτη, τα σχόλια στο Twitter ήταν «πιο επιθετικά και πιο 
σκληρά». Οι αναλυτές υποστηρίζουν πως µελετώντας τα 
σχόλια στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στο 
ραδιόφωνο βγαίνουν «αξιόπιστα συµπεράσµατα» για τις 
τάσεις του εκλογικού σώµατος.

Σηµαντική βελτίωση του οικο-
νοµικού κλίµατος στις επι-
χειρήσεις, διαπιστώνει η 

τριµηνιαία έρευνα της Τράπεζας 
Commonwealth.  Συγκεκριµένα, 
ο δείκτης των επιχειρηµατικών 
προσδοκιών της τράπεζας διαµορ-
φώθηκε στις 9,3 µονάδες από 4,3 

που ήταν τον Σεπτέµβριο. Η έρευ-
να επικεντρώθηκε σε επιχειρήσεις 
µε ετήσιο τζίρο από $10 έως $100 
εκατοµµύρια. Η αισιοδοξία είναι 
ενισχυµένη σε όλους σχεδόν τους 
επιχειρηµατικούς τοµείς µε το 50% 
των επιχειρήσεων να προβλέπουν 
βελτίωση των δραστηριοτήτων τους 

µέσα στους επόµενους 6 µήνες.µ 
Παράλληλα, όµως, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις εξέφρασαν ανησυχίες 
για την αύξηση στο κόστος κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και για 
τις επιπτώσεις που θα έχει µια πι-
θανή επιβράδυνση στην οικονοµική 
ανάπτυξη της Ασίας.

Το θέµα της λαθροµετανάστευ-
σης βρίσκεται στην κορυφή 
της ατζέντας των συζητήσεων 

που θα έχει ο Αυστραλός υπουργός 
Εξωτερικών, Μποµπ Καρρ, µε την 
κυβέρνηση της Σρι Λάνκα.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
ανέφεραν χθες ότι η Αυστραλία θα 
ενισχύσει τις αρµόδιες αρχές της Σρι 

Λάνκα µε τελευταίου τύπου ηλεκτρο-
νικές εγκαταστάσεις παρακολούθη-
σης των χωρικών υδάτων. Ο κ. Καρ 
τόνισε ότι το µήνυµα που στέλνουν 
οι Αρχές προς όλες τις κατευθύνσεις 
είναι ότι αυτοί που αποφασίζουν να 
θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές τους και 
πληρώνουν για να επιβιβαστούν σε 
σαπιοκάραβα και να έρθουν παρά-

νοµα στην Αυστραλία «θα χάσουν 
τα χρήµατά τους και θα σταλούν 
πίσω στις χώρες τους». Ο Αυστρα-
λός ΥΠΕΞ τόνισε ότι µέχρι στιγµής 
από την συνεργασία της Αυστραλί-
ας µε τη Σρι Λάνκα, αναχαιτίστηκαν 
συνολικά 65 καράβια στα οποία επέ-
βαιναν 2,900 άτοµα, εκ των οποίων 
έχουν ήδη απελαθεί οι 700.

Το κυβερνών Εργατικό Κόµµα 
αποχαιρετά το 2012 µε την τε-
λευταία δηµοσκόπηση του χρό-

νου να δείχνει µικρή βελτίωση στην 
δηµοτικότητά του. Συγκεκριµένα, 
η δηµοσκόπηση που διενήργησε η 
εταιρία Nielsen για λογαριασµό του 
εκδοτικού συγκροτήµατος Fairfax, 
φέρνει τη δηµοτικότητα της κυβέρνη-
σης Γκίλαρντ στο 35%, ποσοστό που 
είναι κατά µία εκατοστιαία µονάδα 
µεγαλύτερο απ’ αυτό του προηγούµε-
νου µήνα και το υψηλότερο από τον 
Νοέµβριο του 2010. 

Παρόλα αυτά όµως, αν γίνονταν 
σήµερα εκλογές, θα τις κέρδιζε άνετα 
ο Συνασπισµός Φιλελεύθερων-Εθνι-
κών. Μετά την καταµέτρηση των ψή-
φων προτίµησης, ο Συνασπισµός συ-

γκεντρώνει το 52% των προτιµήσεων 
και το Εργατικό Κόµµα το 48%. Την 
ίδια ώρα όµως το ποσοστό απογοη-
τευµένων ψηφοφόρων µε τον αρχη-
γό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, αυξήθηκε κατά 3% στο 
63%. Ικανοποιηµένοι δηλώνουν το 

34% των ψηφοφόρων. Ο µόνος αρ-
χηγός του Συνασπισµού που ήταν 
λιγότερο δηµοφιλής, ήταν ο Άντρι-
ου Πίκοκ τον Οκτώβριο του 1984. 
Τέλος, η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ συνεχίζει να είναι δηµοφιλέστε-
ρη του κ. Άµποτ µε 50% έναντι 40%.

Tην πρόθεσή του να προχωρήσει στην ίδρυση κόµ-
µατος µε την ονοµασία Wikileaks και να διεκδικήσει 
την ψήφο των Αυστραλών στις επερχόµενες εκλογές 

αποκάλυψε ο Τζούλιαν Ασάνζ, ιδρυτής της Wikileaks.
Σε συνέντευξή του στο εκδοτικό συγκρότηµα της Fairfax, 

ο υπό περιορισµό στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λον-
δίνο, Ασάνζ δήλωσε ότι το κόµµα του θα προωθεί φιλε-
λεύθερες πολιτικές και κοινωνικές θέσεις. Προκειµένου 
να λάβει την έγκριση να κατέβει µε σχηµατισµό στις εκλο-
γές, το νέο κόµµα θα πρέπει να αριθµεί τουλάχιστον 500 
µέλη. Όπως λέει ο ίδιος έχει την υποστήριξη «µιας αξιό-
λογης µερίδας πολιτών». Αν δεν επιτραπεί στον Ασάνζ να 
επιστρέψει στην Αυστραλία, θα θέσει υποψηφιότητα για 
µια θέση στη Βουλή άτοµο δικής του επιλογής. 

Οι αριστεροί «τουϊτάρουν», 
οι δεξιοί ακούν ραδιόφωνο

ΤΙ Ε∆ΕΙΞΕ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ιδρύει κόμμα 
ο Τζούλιαν Ασάνζ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ WIKILEAKS

Αισιόδοξες για το άµεσο µέλλον
οι αυστραλιανές επιχειρήσεις

Το θέµα της λαθροµετανάστευσης
συζητά στη Σρι Λάνκα ο Μποµπ Καρρ

∆ΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ ΑΜΠΟΤ Η ΓΚΙΛΑΡΝΤ

Μικρή άνοδος στη δηµοτικότητα 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ


