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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ορΓανώνΕι ΣΤιΣ 10 ΦΕβρουαριου ημΕρα ΚυριαΚη 
προΣΚυνημα Και ολοημΕρο πανηΓυρι ΣΤο Gosford

Γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο τον Πολιούχο του Πύργου στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μετά την Θεία Λειτουργία θα αρχίσει το φαγοπότι με παραδοσιακό Ηλειότικο 
κοντοσούβλι, άφθονες σαλάτες, κρύα μπύρα και αναψυκτικά. Ζωντανή μουσική και στο τραγούδι ο καλλιτέχνης από Ελλάδα και πατριώτης Γιάννης Σιδέρης. 

Το Χωλ διαθέτει κλιματισμό. Αναχώρηση λεωφορείων 7 το πρωί από Surry Hills στα Coles, από Earlwood έξω από τα Coles και από Punchbowl στο παλιό κτήριο του Συλλόγου  
11 Rossmore Ave. Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως στο τηλέφωνο του γραφείου  9567 6005  ή στην κυρία Μπαντούνα 9708 2450 ή στην κυρία Βασιλοπούλου 9597 5218 

ή στην κυρία Στασινοπούλου 97872279 η στην κυρία Ρένα 9558 5997. 

Tιμή λεωφορείου $30 – Χορταστική μερίδα $15  Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2008, 
αυξήθηκε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου της 
Αυστραλίας τον περασµένο Νοέµβριο. Συγκεκριµένα, 

σε µηνιαία βάση, το έλλειµµα αυξήθηκε περισσότερο από 
τις εκτιµήσεις της αγοράς και συγκρινόµενο µε το επίπε-
δο $2.4 δις που καταγράφηκε τον Οκτώβριο. Το έλλειµµα  
φούσκωσε κατά 8% και ανήλθε στα $2,64 δις (εποχιακά 
προσαρµοσµένο), από $2,4 δις που ήταν τον Οκτώβριο, 
κυρίως λόγω της αύξησης που παρατηρήθηκε στις εισαγω-
γές καταναλωτικών αγαθών. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Αυστραλια-
νό Γραφείο Στατιστικών Ερευνών, τον Νοέµβριο οι εξαγω-
γές αυξήθηκαν κατά 1% σε $24,7 δις, αλλά οι εισαγωγές 
αυξήθηκαν ταυτόχρονα κατά 2% σε $27,3 δις.

Οι εξαγωγές γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων αυξήθη-
καν σχεδόν 2% και οι εξαγωγές µεταλλευµάτων κατά 6%, 
αλλά αυξήθηκαν σηµαντικά οι εισαγωγές αυτοκινήτων.

Η εξέλιξη αυτή ήταν απογοητευτική και ενισχύει τις προ-
οπτικές για την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων. 

Την δέσµευση ότι µια κυβέρνηση Συνασπισµού θα 
διαθέσει $1 δισ. για την αναβάθµιση του αυτοκι-
νητόδροµου του Κουίνσλαντ, Gateway, ώστε να 

αποφευχθούν περαιτέρω διόδια, έδωσε ο αρχηγός της 
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ. Ο ηγέτης του 
Συνασπισµού υποσχέθηκε ακόµη ότι θα ολοκληρωθούν 
έργα αναβάθµισης του αυτοκινητόδροµου µέσα στους 12 
πρώτους µήνες που θα αναλάβει την εξουσία της χώρας. Ο 
αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Τζεφ Σίνι, 
δήλωσε ότι η πολιτεία του δεν έχει την οικονοµική δυνα-
τότητα να διαθέσει κεφάλαια ύψους $1,3 δις που χρειά-
ζονται για την αναβάθµιση του αυτοκινητόδροµου. Ο κ. 
Άµποτ τόνισε ότι µια κυβέρνηση Συνασπισµού θα παρα-
χωρήσει µέχρι και το 80% των απαιτούµενων κεφαλαίων.

O αρχηγός της Αντιπολίτευσης 
της Παπούα Νέας Γουϊνέας, 
Belden Namah, αποκάλυψε 

ότι θα κλείσει το κέντρο κράτησης 
προσφύγων που λειτουργεί η Αυ-
στραλία στο νησί Μάνους.

Ο κ. Namah τόνισε ότι στη χώρα 
του καταδικάζονται σε µακροχρόνιες 

καθείρξεις µόνο όσοι παραβιάζουν 
τους νόµους. «Οι αιτούντες άσυλο 
δεν έχουν παραβιάσει τους νόµους 
και κατά συνέπεια δεν πρέπει να 
τίθενται υπό κράτηση για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα», τόνισε ο αρχη-
γός της Αντιπολίτευσης της Παπούα 
Νέας Γουϊνέας, ο οποίος αποκάλυψε 

ότι θα αµφισβητήσει τη νοµιµότητα 
του κέντρου κράτησης, στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο. Από την πλευρά του ο 
πρωθυπουργός του κρατιδίου, Πίτερ 
Ο’ Νίλ, τόνισε ότι το κέντρο κράτη-
σης στο νησί Μάνους λειτουργεί 
σύµφωνα µε τους νόµους της Πα-
πούα Νέας Γουϊνέας.

O πρώην Αρχηγός του Κόµµατος 
των Αυστραλών Οικολόγων, 
Μποµπ Μπράουν, θα κατευ-

θύνει την επικείµενη εκστρατεία 
κατά της φαλαινοθηρίας στο Νότιο 
Ωκεανό, αφού ανέλαβε την προε-
δρία της οργάνωσης Sea Shepherd, 
από τον Καναδό, Πολ Γουότσον.

Η οργάνωση αυτή ακτιβιστών, 
όπως είναι γνωστό, δίνει εδώ και 
πολλά χρόνια, µάχες κατά της φα-
λαινοθηρίας µε τον ιαπωνικό αλιευ-
τικό στόλο. Με εντολή αµερικανικού 
δικαστηρίου, τον ∆εκέµβριο, η εν 
λόγω οργάνωση δεν µπορεί να πλη-
σιάσει ιαπωνικά σκάφη.

Ο διορισµός του κ. Μπράουν στην 
προεδρία της οργάνωσης ανακοινώ-
θηκε από το Χόµπαρτ της Τασµανίας. 
Στα καθήκοντά του περιλαµβάνεται η 
καθοδήγηση της 9ης εκστρατείας της 
οργάνωσης στο Νότιο Ωκεανό.

«Θαυµάζω το έργο του προκατό-
χου µου, Πολ Γουότσον, υπό την 
προεδρία του οποίου αποτράπηκε η 
σφαγή 4.000 φαλαινών τα τελευταία 
λίγα χρόνια», τόνισε ο κ. Μπράουν.

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι οι ιαπω-
νικές Αρχές συνέλαβαν τον ακτιβιστή 
Peter Bethune, µέλος της εν λόγω 
οργάνωσης, καθώς επιβιβάστηκε 
στο φαλαινοθηρικό πλοίο «Shonan 
Maru 2», το οποίο έπλεε στο Νότιο 
Ωκεανό, ως ένδειξη διαµαρτυρίας 
για το κυνήγι της φάλαινας. 

Είναι δε συχνό φαινόµενο στην εν 
λόγω περιοχή, οι συµπλοκές µεταξύ 
των οικολογικών οργανώσεων και 
των φαλαινοθηρικών.

Η Ιαπωνία θεωρεί το κυνήγι της 
φάλαινας µια πολιτιστική παράδοση, 
όµως σταµάτησε επίσηµα το εµπορι-
κό κυνήγι αφού συµφώνησε σε ένα 
παγκόσµιο µορατόριουµ, µετά από 
έντονες διαµαρτυρίες οργανώσεων 
και κυβερνήσεων το 1986.

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Φαλαινοθη-
ρίας προχώρησε στην απαγόρευση 
της φαλαινοθηρίας, ύστερα από πολ-
λές δεκαετίες ανελέητου κυνηγιού 
που οδήγησε πολλά είδη φαλαινών 
στην εξαφάνιση. Την επόµενη χρο-
νιά όµως, βρήκε διέξοδο από το 
µορατόριουµ, χρησιµοποιώντας ως 
πρόσχηµα τη διαδικασία της επιστη-
µονικής έρευνας όπου και συνέχισε 
την φαλαινοθηρία.

Στα $2,64 δις το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου 

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

$1 δισ. για την αναβάθμιση 
αυτοκινητόδρομου 
του Κουίνσλαντ 
υπόσχεται ο Τόνι Άμποτ

Ο αυτοκινητόδροµος Gateway 
στο Κουίνσλαντ.

Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης
απειλεί να βάλει λουκέτο
στο κέντρο κράτησης προσφύγων 

ΣΤΗΝ ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ

Ο Μποµπ Μπράουν πρόεδρος 
της οργάνωσης Sea Shepherd


