
              Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
    σε συνεργασία με το Randwick City Council 
                  Παρουσιάζουν       

ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ:  
ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ακολουθούμε τους δρόμους της μουσικής στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, από 
την μεσαιωνική Ισπανία και τη Γαλλία στη σύγχρονη Ελλάδα, με ζωντανή  
μουσική, χορούς και τραγούδια, πλαισιωμένα με εικόνες και ποιήματα. 

The Prince Henry Cultural Centre 
 2 Coast Hospital Road, Little Bay (από το Anzac Parade στρίβουμε στο Pines Avenue) 

 

Είσοδος ελεύθερη,  
Κρατήσεις απαραίτητες: 9750 0440 ή greekfestival2@goc.com.au 

         Γλώσσα: αφήγηση στα αγγλικά, με αγγλικές μεταφράσεις στίχων κλπ. 

Greek-Festival-of-Sydney 

Follow Us Like Us Download  
 App 
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Τη διαβεβαίωση ότι οι λαθροµετα-
νάστες οι οποίοι δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της διεθνούς συµφωνίας 
για τους πρόσφυγες,  θα υποχρεώνο-
νται να επιστρέψουν πίσω στην πατρί-
δα τους, έδωσε ο υπουργός Εσωτερι-
κών, Jason Clare.

Αφορµή για τα ανωτέρω, ήταν η 
πρόσφατη άφιξη σε λιµάνι της ∆υτι-
κής Αυστραλίας ενός αλιευτικού σκά-
φους – που µετέφερε 66 αιτούντες 
άσυλο – το οποίο έφτασε σχεδόν στη 
στεριά απαρατήρητο.

Ο Ύπατος Αρµοστής της Σρι Λάνκα 
στην Αυστραλία, τόνισε ότι υποστηρί-
ζει την υποχρεωτική επιστροφή τέτοιων 
σκαφών στην χώρα του. Τόνισε µάλιστα 
ότι οι 66 αιτούντες άσυλο πρέπει να επι-

στρέψουν στη Σρι Λάνκα το συντοµότε-
ρο δυνατόν και διέψευσε κατηγορηµα-
τικά τους ισχυρισµούς ότι η χώρα του 
καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

«Το µήνυµα είναι ξεκάθαρο», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Clare, τονίζοντας 
ότι οι αυστραλιανές αρχές – κατά τους 
τελευταίους λίγους µήνες - υποχρέωσαν 
περισσότερους από 1,000 λαθροµετα-
νάστες να επιστρέψουν στη Σρι Λάνκα.

Στο µεταξύ η αυστραλιανή κυβέρνηση 
συνεχίζει να δέχεται τα πυρά της Αντι-
πολίτευσης, που υποστηρίζει ότι το γε-
γονός ότι κατέφθασε στην Αυστραλία 
απαρατήρητο το αλιευτικό σκάφος µε 
τους 66 αιτούντες άσυλο, θα ενθαρρύ-
νει περισσότερους λαθροµετανάστες να 
έρχονται στη χώρα µε σαπιοκάραβα.

Αίτημα για σύσταση κοινοπολιτειακής
υπηρεσίας δίωξης της διαφθοράς

Πίσω στη Σρι Λάνκα οι λαθρομετανάστες
ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:                        

Την σύσταση κοινοπολιτειακής υπη-
ρεσίας δίωξης της διαφθοράς, για να 
διεξαχθούν έρευνες στις καταγγελίες 
που έχουν γίνει κατά του πρώην βουλευ-
τή της Ν.Ν.Ουαλίας, Ρίτσαρντ Τόρµπεϊ 
(φώτο), ζητά ο οργανισµός Transparency 
International Australia (TIA).

Ο εν λόγω οργανισµός, υποστηρίζει ότι 
πρέπει να συσταθεί παρόµοια υπηρεσία - σε 
οµοσπονδιακό επίπεδο - µε την Ανεξάρτη-
τη Επιτροπή ∆ίωξης της ∆ιαφθοράς στη 
Ν.Ν.Ουαλία.

«Αν και υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες σε πο-
λιτειακό επίπεδο, εντούτοις δεν έχει συστα-
θεί ακόµη µια επιτροπή σε κοινοπολιτειακό 
επίπεδο, που να είναι ανεξάρτητη από την 
κυβέρνηση και τη γραφειοκρατία», δήλωσε ο 

επικεφαλής του ΤΙΑ, Michael Ahrens.
Να σηµειωθεί ότι οι εφηµερίδες του εκδο-

τικού συγκροτήµατος Fairfax, υποστηρίζουν 
ότι ο κ. Τόρµπεϊ είχε ανάµειξη στη χορήγη-
ση συµβολαίων ενοικίασης κτιριακών εγκα-
ταστάσεων στο Centrelink, συνολικού ύψους 
$48 εκατοµµυρίων.

Το εν λόγω εκδοτικό συγκρότηµα υποστη-
ρίζει ότι το Centrelink ενοικίασε χώρους – 
έναντι $11 εκ. - σε τρία κτίρια στα οποία είχε 
επενδύσει ο κ. Τόρµπεϊ.

 Να θυµίσουµε ότι ο κ. Τόρµπεϊ εκλεγόταν 
στο Northern Tablelands ως Ανεξάρτητος 
και παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξί-
ωµα µετά τις καταγγελίες που έγιναν εναντί-
ον του στην Ανεξάρτητη Επιτροπή ∆ίωξης 
της ∆ιαφθοράς.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Παρουσιάζει 

Greek-Festival-of-Sydney 

Follow Us Download  our App Like Us 

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ...  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΞΑΝΘΗ 

Κυριακή 14 και 21 Απριλίου 1 μ.μ. έως νωρίς το βράδυ. 
Ελάτε στο εστιατόριο Xanthi για να απολαύσετε τους ήχους και τις γεύσεις της  
Μυκόνου. Θα μας κάνει παρέα o ηθοποιός Άλεξ Δημητριάδης. Τα έσοδα στις 21 
Απριλίου θα διατεθούν για το ίδρυμα Babewatch Australia.  

Xanthi Bar and Restaurant, 
Level 6, Westfield, Pitt St, Sydney 

Τιμή εισόδου: $30. Μεζεδάκια και ποτά χρεώνονται έξτρα. Τίποτε δεν κοστίζει πάνω από $15. 

Επικοινωνία:  David Tsirekas / Sharon Piggott 9232 8535 ή manager@xanthi.com.au 


