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Με την υπόσχεση ότι κάτω από μια κυβέρνηση Συ-
νασπισμού δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις στον τομέα των 
εργασιακών σχέσεων, δεσμεύθηκε την Κυριακή ο Αρ-
χηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άμποτ.
Παράλληλα τόνισε ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε μεταρ-
ρυθμίσεις στο υπάρχον σύστημα εργασιακών σχέσεων.

Ο κ. Άμποτ επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο περιο-
χές που επλήγησαν από τον κυκλώνα Όσγουολντ στο 
Κουίνσλαντ, ακυρώνοντας προσωρινά την προγραμμα-
τιζόμενη έναρξη της μίνι προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης προγραμμάτιζε να 
προωθήσει τα προγράμματα στα οποία θα δώσει προτε-
ραιότητα μια κυβέρνηση Συνασπισμού και τα οποία πε-
ριλαμβάνονται στο νέο πληροφοριακό  βιβλιαράκι που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα η παράταξή του.

Παράλληλα σκόπευε να αρχίσει μεγάλη τηλεοπτική 
διαφημιστική εκστρατεία, ενόψει των εκλογών, που υπό 
κανονικές συνθήκες πρέπει να διεξαχθούν μεταξύ Αυ-
γούστου και Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

Ο κ. Άμποτ υπογράμμισε όμως ότι το ισχύον σύστημα 
εργασιακών σχέσεων που έθεσε σε εφαρμογή η Εργατι-
κή Κυβέρνηση, στερείται «ευκαμψίας, μαχητικότητας και 
παραγωγικότητας».

Η αυστραλιανή πολιτεία τίμησε με ανώτατες δια-
κρίσεις έντεκα ομογενείς για τις εξαίρετες υπηρεσίες 
τους προς το αυστραλιανό έθνος αλλά και την ομογέ-
νεια. Με την ευκαιρία της Ημέρας της Αυστραλίας, η 
πολιτεία βράβευσε εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες 
που ξεχώρισαν για την προσφορά τους προς το κοι-
νωνικό σύνολο.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο πρώην υπουργός Εξω-
τερικών Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο οποίος σήμερα είναι 
ειδικός σύμβουλος για το κυπριακό του γενικού γραμ-
ματέα του ΟΗΕ.

Τιμήθηκαν ακόμα ο συγγραφέας Κλάϊβ Τζέϊμς, η 
ιθαγενής ακτιβίστρια Μπονίτα Μάμπο, ο βραβευμέ-
νος με Νόμπελ αστροφυσικός Μπράίαν Σμιτ, ο αιχμά-
λωτος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και αργότε-
ρα υπαρχηγός του Εργατικού Κόμματος Αυστραλίας, 
Τομ Γιούρεν και ο υπεύθυνος για την πετυχημένη ορ-
γάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ, Ρομπ 
Μαγκίς.

Συνολικά απονεμήθηκαν διακρίσεις σε 425 άνδρες 
και 146 γυναίκες.

Από ομογενειακής πλευράς η κορυφαία διάκριση 
δόθηκε στην Ελένη Ζορμπά. Η ομογενής Καθηγή-
τρια Ιατρικής τιμήθηκε για την προσφορά της στη θε-
ραπεία του καρκίνου του μαστού. Η κ. Ζορμπά έχει 
ασχοληθεί εκτεταμένα με την ιατρική έρευνα, τη βελ-
τίωση των υπηρεσιών στους καρκινοπαθείς καθώς 
και τη βελτίωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών 
σε καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους.

Οι άλλοι ομογενείς που διακρίθηκαν είναι:
Νικόλαος Γεωργίου Πάππας (Παπαναστασίου): 

Τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στο ράγκμπι από τη 
θέση του Προέδρου της ομάδας ράγκμπι «Ραμπιτος» 
του Σίδνεϊ και τις υπηρεσίες του στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και τον 
Ελληνισμό του Σίδνεϊ ως μέλος του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου και κηδεμόνας του Consolidated Trust. 
Ο κ. Πάππας υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος του σώμα-
τος κηδεμόνων του Τμήματος Τεχνών και Επιστημών 
του Powerhouse Museum του Σίδνεϊκαι μέλος του 
σώματος κυβερνητών του ιδρύματος Steve Waugh 
Foundation.

Αιδ. π. Γεώργιος Κάρπης: Ο π. Γεώργιος τιμή-
θηκε για την πολύχρονη, πολύμορφη προσφορά του 
στην εκκλησία και τον Ελληνισμό της Καμπέρας, ιδι-
αίτερα στους ενορίτες του ιερού ναού Αγίου Νικολά-
ου της πρωτεύουσας.

Νικόλαος Μπεγάκης: Ο δραστήριος ομογενής 
επιχειρηματίας, από τη Νότια Αυστραλία, τιμήθηκε 
για την ευρύτατη προσφορά του στη βιομηχανία και 
το εμπόριο της Πολιτείας, ιδιαίτερα στη βιομηχανία 
τροφίμων, το διεθνές εμπόριο και την ευρύτερη κοι-
νωνία της Πολιτείας. Ο κ. Μπεγάκης διετέλεσε μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού 
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, στέλεχος της 
οργάνωσης South Australia Vision και Business 
Ambassador.

Gillian Cavendish Νικάκη: Η διακεκριμένη νο-
σηλεύτρια και θεραπεύτρια τιμήθηκε για την ευρύτα-
τη προσφορά της στους ευαίσθητους τομείς της ψυχο-
λογίας, της αυτογνωσίας, της κακοποίησης ανηλίκων, 
της ψυχικής υγείας.

Συμμετείχε στην έκδοση επιστημονικών βιβλίων, 
ενώ εξέδωσε και το βιβλίο «He’s Not Coming Home», 
αφιερωμένο στον πατέρα της Βασίλειο (Bill) o οποίος 
χάθηκε κατά την επιδρομή της Ιαπωνίας στη Rabaul 
της Νέας Γουϊνέας τον Ιανουάριο του 1942. H μητέρα 
της, ιθαγενής της Νέας Γουϊνέας, μεταφέρθηκε στην 
Αυστραλία πριν την επιδρομή των γιαπωνέζικων δυ-
νάμεων στη Rabaul. Από τότε η Gillian Νικάκη ψά-
χνει για πληροφορίες για την τύχη του πατέρα της.

Αιδ. π. Διογένης Πατσούρης: Τιμήθηκε για την πο-
λύχρονη, πολυσχιδή προσφορά του στους ενορίτες του 
Αγίου Γεωργίου Therbarton Αδελαΐδας και την ευρύτε-
ρη ομογένεια της πρωτεύουσας της Νότιας Αυστραλίας.

Γεώργιος Χριστόφορος Πεπόνης: Ο ομογενής 
από τη Νέα Νότια Ουαλία τιμήθηκε για την προσφορά 
του στο Ράγκμπι και τον ιατρικό κλάδο. Το 2000 είχε 
τιμηθεί με το Australian Sports Medal.

Γεώργιος Λαζαρής: Γνωστός στην κυπριακή πα-
τριά της Αυστραλίας για την πολύχρονη προσφορά 
του ως πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Νέας Νό-
τιας Ουαλίας, τη ΣΕΚΑ της ίδιας Πολιτείας, της Ομο-
σπονδίας Κυπριακών Οργανισμών Αυστραλίας και 
Νέας Ζηλανδίας και της Κυπριακής Λέσχης Σίδνεϊ. 
Ο κ. Λαζαρής είναι, επίσης, γνωστός και ως ψάλτης 
στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας επί 50 χρόνια.

Γιώργος Παπαδόπουλος: Από τους βετεράνους 
του ομογενειακού χώρου ο πανεπιστημιακός δάσκα-
λος Γεώργιος Παπαδόπουλος, τιμήθηκε για τη μεγάλη 
προσφορά του στον Ελληνισμό της Μελβούρνης, την 
εκπαίδευση, τον πολυπολιτισμό και το μεταναστευτι-
κό πληθυσμό της Βικτωρίας.

Παναγιώτης Γιαννούδης: Επί σειρά ετών, το δη-
μόσιο πρόσωπο της κυπριακής πατριάς της Βικτωρίας 
και της Αυστραλίας γενικότερα. Διετέλεσε πρόεδρος 
της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρί-
ας, της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα 
(ΣΕΚΑ) και στέλεχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Κυπρίων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαυστρα-
λιανού Εμπορικού Επιμελητηρίου (HACCI) και αξιω-
ματούχος της ΑΧΕΠΑ.

Ο Παναγιώτης Γιαννούδης αφιέρωσε μεγάλο κομ-
μάτι της ζωής του στην υπηρεσία των ομογενών του 
Κυπρίων, μετά, δε, την εισβολή της Τουρκίας στην 
Κύπρο (1974) ήταν μεταξύ των μπροστάρηδων στους 
αγώνες της ομογένειας για στήριξη των αγωνιζόμε-
νων Κυπρίων από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας 
και την προώθηση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του 
κυπριακού προβλήματος.

Ταγματάρχης Παύλος Ιωάννης Μπέλλας: Ο 
ανώτερος αξιωματικός του αυστραλιανού στρατού τι-
μήθηκε για τις βελτιώσεις που έκανε στα στρατιωτικά 
ελικόπτερα Chinooκ.

Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις
στιςεργασιακές σχέσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το 
σώμα, νοσηλεύεται ένα 17χρονο αγόρι, το οποίο δέχθηκε την 
επίθεση δύο ανδρών μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του, που το 
περιέλουσαν με πετρέλαιο και του έβαλαν φωτιά!

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο 17χρονος βρι-
σκόταν με έναν φίλο του στο γκαράζ του σπιτιού του στην πε-
ριοχή Munno Para West, στην Αδελαϊδα, όταν δέχθηκε την 
επίθεση των δύο ανδρών, το πρωϊ της Κυριακής.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε ακόμη να μιλήσει στον 17χρονο, 
η κατάσταση του οποίο παρέμενε χθες κρίσιμη.

Έβαλαν φωτιά σε 17χρονο

αφου πρωτα τον ελουσαν 
με πετρελαιο

προεκλογικεσ υποσχεσεισ αμποτ με την ευκαιρια τησ ημερασ τησ αυστραλιασ

Βραβεύθηκαν έντεκα ομογενείς 


