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Στην πολιτική της κυβέρνησης Γκίλαρντ αποδίδουν στελέχη 
του Εργατικού Κόµµατος της ∆υτικής Αυστραλίας την ταπεινω-
τική ήττα που γνώρισε η παράταξη στις πολιτειακές εκλογές του 
Σαββάτου, κάτι που επανέφερε στο προσκήνιο το θέµα αρχη-
γίας στην παράταξη.

Στις εκλογές της ∆υτικής Αυστραλίας, η δύναµη του Εργα-
τικού κόµµατος µειώθηκε 2.3% (πήρε το 33.6%) και, στην 
καλύτερη περίπτωση, εκλέγει µόλις 19 έδρες από το σύνολο 
των 59.

Ο συντηρητικός Συνασπισµός µε Πρωθυπουργό τον Κόλιν 
Μπαρνέτ επανεξελέγη άνετα αυξάνοντας τη δύναµή του.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, πάντως, συνεχάρη την 
κυβέρνηση του Κόλιν Μπαρνέτ για την επανεκλογή της, δηλώ-
νοντας ότι προσβλέπει σε µια στενή συνεργασία σε µια µεγάλη 
ποικιλία πρωτοβουλιών προς όφελος του λαού της ∆υτικής 
Αυστραλίας.

Οι Φιλελεύθεροι έλαβαν 47.2% (αύξησαν τη δύναµή τους 
8.8%) και κέρδισαν 33 έδρες, ενώ προβλέπεται ότι τελικά θα 
έχει 40 από τις 59 έδρες στη νέα Βουλή.

Μια από τις έδρες που κέρδισαν ήταν και αυτή του Περθ µε 
την οµογενή Ελένη Παρίση - Ευαγγελινού.

Μικρή άνοδο (1.1%) παρουσίασε και η δύναµη του Εθνικού 
Κόµµατος που ανήλθε στο 6% και το οποίο κέρδισε 7 έδρες.

Ο Πρωθυπουργός Κόλιν Μπαρνέτ υποσχέθηκε «καλή κυ-
βέρνηση και στα επόµενα τέσσερα χρόνια» ενώ συνεχάρη τον 
αρχηγό του Εργατικού Κόµµατος Μάρκ Μαγκόουαν για µια 
«έντιµη και ανταγωνιστική προεκλογική εκστρατεία».

Ο κ. Μαγκόουαν σε καµιά περίπτωση δεν άφησε να εννοη-
θεί πως υπάρχει πιθανότητα να παραιτηθεί λόγω της µεγάλης 
ήττας.

Ορισµένα στελέχη υποστηρίζουν ότι ανάλογη τύχη θα έχει 
και το Οµοσπονδιακό Εργατικό κόµµα αν δεν αντικατασταθεί η 
Τζούλια Γκίλαρντ πριν τις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου.

Ήδη σε πολιτειακό επίπεδο οι Εργατικοί γνώρισαν συντριβή 
στη Νέα Νότια Ουαλία, το Κουίνσλαντ, τη Βόρεια Επικράτεια, 

έχασαν την εξουσία στη Βικτόρια και τώρα και στη ∆υτική Αυ-
στραλία.

Σύµφωνα µε αποκλειστικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
Sunday Herald Sun µεγαλοστελέχη του Εργατικού κόµµατος 
εξετάζουν το ενδεχόµενο µέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο να 
ζητήσουν από την Πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ να παραι-
τηθεί για να αποφευχθεί η συντριβή της παράταξης στις εκλο-
γές του Σεπτεµβρίου.

Σύµφωνα µε την δηµοσκόπηση Galaxy η δηµοτικότητα των 

Εργατικών έχει περιοριστεί στο 32%. Πάντως δεν είναι βέβαιο 
πως αν η κα Γκίλαρντ θα δεχθεί να παραιτηθεί θα την διαδε-
χθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ. Είναι πιθανόν να 
την διαδεχθεί άλλο στέλεχος του κόµµατος.

Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές του κόµµατος 
«πολλά θα εξαρτηθούν και από τις δηµοσκοπήσεις που θα δη-
µοσιευθούν τις επόµενες µέρες. Αν είναι το ίδιο κακές η Γκί-
λαρντ τελείωσε». 

Ταπεινωτική ήττα  των Εργατικών στη Δ. Αυστραλία

Νέα οµογενής βουλευτής στη ∆. Αυστραλία

Tην ετήσια χοροεσπερίδα της για 
την 192η επετίου της απελευθέρωσης της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

από τον Τουρκικό Ζυγό της 23 Μαρτίου 1821.
Η χοροεσπερίδα θα γίνει στο 

Panarcadian χώλ 51-55 King st  Ashbury 
στις 16 Μαρτίου 2013 ημέρα Σάββατο 

από της 7μμ εως τις πρωινές ώρες
Καλούμε όλα τα μέλη μας και τους φίλους τους 

να παραβρέθουν στην βραδία αυτή 
για να τιμήσουμε τους ήρωες του 1821.

Τιμή εισητήριου με φαγητό $ 40

Ελάτε μαζί μας να παράσουμε μια αξέχαστη βραδύα 
με το γνωστό ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ξεφάντωμα.

Τηλέφωνα:

Κοροβέση Ντίνα: 9150 4131 
Κορομηλάς Ηλίας: 0416 167 399
Τσαρίδη Ιουλία: 9789 3312

Ο επί των δημοσίων σχέσεων
Κώστας Καποδίστριας

ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
PAMMESSINIAN UNITED of NSW

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

Πετυχαίνοντας µια εντυπωσιακή στροφή 
12.2% υπέρ της, η οµογενής Eleni Evangel 
(Ελένη Παρίση-Ευαγγελινού) κέρδισε την 
έδρα του Περθ από το Εργατικό κόµµα και εκ-
προσωπεί πλέον το Φιλελεύθερο Κόµµα στο 
κοινοβούλιο της ∆υτικής Αυστραλίας.

Η κα Ευαγγελινού κατέλαβε το 48.8% ένα-
ντι 36.8% του Εργατικού υποψηφίου Τζον 
Χάϊντ που κατείχε έως τώρα την έδρα.

Η οµογενής είναι προσωπικότητα της αυ-
στραλιανής τηλεόρασης και παραγωγός - τα 

τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζει πρόγραµµα 
Lifestyle στον τηλεοπτικό Κανάλι 9 της ∆υτι-
κής Αυστραλίας, ενώ το 2009 απέσπασε κολα-
κευτικά σχόλια για το ντοκιµαντέρ της για τον 
Μίκη Θεοδωράκη µε τίτλο «Miki Theodorakis: 
The Man, The Genius».

Στις πολιτειακές εκλογές του Σαββάτου οι 
άλλοι τέσσερις οµογενείς υποψήφιοι (∆ηµή-
τρης Μπιβόλτσης, Παναγιώτης Κατσαµπάνης, 
Γιώργος Λεβισιάνος και Μάικολ Γεωργίου) 
δεν τα κατάφεραν.

ΤΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ

Εντυπωσιακός αποκριάτικος συνδυασµός 
Ελλήνων, Βραζιλιάνων, Ούγγρων και Ιταλών 
βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της Μελβούρ-
νης, Federation Square, στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ «Ένωση», που οργάνωσε το Ελληνικό 
Πολιτιστικό Συµβούλιο.

Την παράσταση έκλεψε το χορευτικό συ-
γκρότηµα της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης 
που ήρθε από την Ελλάδα συνοδευόµενο από 
αυθεντικούς λαϊκούς οργανοπαίχτες µε χάλκι-
να µουσικά όργανα της περιοχής και παρου-
σίασε ένα πρόγραµµα που εντυπωσίασε τους 
Αυστραλούς.

«Θέλουµε όλοι οι Αυστραλοί από όπου και 
αν προερχόµαστε να ζούµε αρµονικά και να 
αν αναδεικνύουµε αλλά και να µοιραζόµαστε 
την πλούσια πολιτιστική µας κληρονοµιά» ση-
µείωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστι-
κού Συµβουλίου, Παύλος Μαυρουδής.

Την πρωτοβουλία του χαιρέτισαν ο Πρω-
θυπουργός της Βικτόριας, ο ∆ήµαρχος Μελ-
βούρνης, υπουργοί και διάφοροι πολιτικοί.

Μουσικοχορευτική επίδειξη 
από τη Θεσσαλονίκη




