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Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
θα διδάξει επι σκηνής την τραγωδία  

Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα 
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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

«Ο υπουργός Εξωτερικών, Μπομπ 
Καρ, οφείλει να απολογηθεί στην οικο-
γένεια της Μάργκαρετ Θάτσερεφόσον 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
κρατικό κανάλι του ABC, κατηγόρησε 
την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανί-
ας  για «ξεδιάντροπα ρατσιστικές» δη-
λώσεις σχετικά με την μετανάστευση 
Ασιατών στην Αυστραλία».

Την δήλωση αυτή έκανε η υπαρχη-
γός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
Τζούλι Μπίσοπ, τονίζοντας ότι ο κ. Καρ 
πρέπει  να ζητήσει συγγνώμη από την 
οικογένεια της Μάργκαρετ Θάτσερ για 
τα αρνητικά σχόλια στα οποία προέβη 
εις βάρος της, λίγες μόλις ώρες μετά τον 
θάνατό της.

Η κα Μπίσοπ χαρακτήρισε τον υπουρ-
γό Εξωτερικών Μπομπ Καρ «αγενή και 
δειλό» για τις κατηγορίες που διατύπω-
σε εις βάρος της Μάργκαρετ Θάτσερ δε-
δομένου ότι η ίδια δεν μπορεί να υπε-
ρασπιστεί τον εαυτό της.

«Η απόφασή του να προβεί σε τέτοια 
σχόλια μετά τον θάνατό της είναι μία 
στυγνή απόπειρα να αμαυρώσει την 
φήμη μίας από τις πιο εξέχουσες πολι-
τικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα», 
είπε η κα Μπίσοπ.

Όπως είναι γνωστό, η Μάργκαρετ 
Θάτσερ φέρεται να είχε προειδοποιήσει 
τον κ. Καρ για τον κίνδυνο να κατακλυ-
στεί από ασιάτες μετανάστες η χώρα 
του, παρουσία της συζύγου του Ελενα, 
που κατάγεται από τη Μαλαισία. 

Το περιστατικό διηγήθηκε ο ίδιος στο 
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, χαρα-
κτηρίζοντας τις δηλώσεις της πρώην 
πρωθυπουργού της Βρετανίας «ξεδιά-
ντροπα ρατσιστικές».

 «Θυμάμαι μία συζήτηση που είχα 
μαζί της όταν είχε αποχωρήσει (από την 
πρωθυπουργία της Ν.Ν.Ο.), όπου είπε 
κάτι ξεδιάντροπα ρατσιστικό. Προειδο-
ποίησε την Αυστραλία - μιλώντας μου 

ενώ η Έλενα βρισκόταν δίπλα μου- για 
την ασιατική μετανάστευση λέγοντας ότι 
αν επιτρέψουμε την είσοδο σε πολλούς, 
ο αριθμός των γηγενών και των Ευρω-
παίων θα ξεπεραστεί από τους Ασιάτες.

«Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Αυτό 
μου θυμίζει ότι παρά το μεγαλείο της, 
ναι, σε πολλά θέματα, όπως ο ρόλος 
του Κράτους, η διαβολική φύση του 
κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού, είχε 
μία πλευρά πολύ παλιομοδίτικη, πολύ 
εκτός πραγματικότητας, γεγονός που 
αναμφίβολα εξηγεί γιατί το κόμμα της 
την ξεφορτώθηκε στις αρχές της δεκαε-
τίας του ΄90».

«Είχε πει: ‘Μου αρέσει το Σϊδνεϊ, αλλά 
δεν μπορεί να επιτρέψετε στους μετα-
νάστες - και εννοούσε τους ασιατικής 
καταγωγής - ‘να (το) καταλάβουν, δια-
φορετικά θα καταλήξετε σαν τα Φίτζι, τα 
οποία έχουν καταλάβει οι ινδοί μετα-
νάστες», δήλωσε ο Καρ και πρόσθεσε: 
«Τόσο μεγάλη ήταν η έκπληξή μου που 
δεν νομίζω ότι μπόρεσα να βρω κατάλ-
ληλη απάντηση».

Στο μεταξύ, ο Εργατικός υπουργός 
της Τασμανίας, Ντέϊβιντ Ομπέρν, χαρα-
κτήρισε την πρώην Βρετανίδα Πρωθυ-
πουργό, «εγκλγματία πολέμου».

Ο κ. Ομπέρν, που διατελεί υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης και Εργασιακών 
Σχέσεων, έγραψε στο Twitter: “Ήταν 
εγκληματίας πολέμου. Δεν πρέπει να 
ξεχάσουμε ποτέ το Μπελγκράνο».

Το σχόλιό του αφορούσε το πλοίο 
του πολεμικού ναυτικού της Αργεντινής 
«General Belgrano», το οποίο βύθισαν 
οι Βρετανοί στη διάρκεια του πολέμου 
των Νήσων Φόλκλαντς το 1982, με 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 300 
ναύτες.

Τα σχόλια αυτά κατέκρινε ο Γερουσια-
στής Έρικ Αμπέτζ, ο οποίος τα χαρακτή-
ρισε «προσβλητικά» για την εκλιπούσα 
και την οικογένειά της.

ΜΠΙΣΟΠ:  «Ο Καρ να ζητήσει συγνώμη 
από την οικογένεια της Θάτσερ»

Μια γυναίκα από το Χονγκ Κονγκ πιστεύε-
ται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από το δίκτυο 
διακίνησης ναρκωτικών, που επιχείρησε να 
φέρει στην Αυστραλία 365 λίτρα υγρού, σε 
μπουκάλια απολυμαντικών χαλιών, που πε-
ριείχαν μεθαμφεταμίνες. Η αξία των ναρκω-
τικών στην μαύρη αγορά, υπολογίζεται γύρω 
στα $205 εκατομμύρια.

Άνδρες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας 
σε συνεργασία με την Αστυνομία της Βικτό-
ριας, συνέλαβαν την 45χρονη γυναίκα από 
το Χονγκ Κονγκ, μαζί με έναν 31χρονο Κα-
ναδό υπήκοο, κάτοικο Footscray. Τα ναρκω-
τικά ανακαλύφθηκαν σε κοντέϊνερ που είχε 
σταλεί στην Αυστραλία από την Κίνα, στα 
μέσα Μαρτίου.

Προσπάθησαν να φέρουν ναρκωτικά
αξίας $205 εκ. στην Αυστραλία


