
O Κόσμος WEDNESDAY 22 MAY 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Η Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
και Καλλιτεχνών Αυστραλίας (Ε.Ε.Λ.Κ.Α.)

σε συνεργασία με το Κέντρο Λογοτεχνίας και Ποίησης 
(Κωστής Παλαμάς)  της ΑΧΕΠΑ παρουσιάζει

το βιβλίο της Πόπης Αναστασιάδη-Μαλλιάνου

Κωνσταντινούπολη
Μια χαμένη κληρονομιά

Λαογραφική Μελέτη

Στις 26 Μαΐου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μ.μ.
Στο ΑΧΕΠΑ χώλ 394-396 Princes Highway Rockdale NSW 2216

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Δρ.Βρασίδας Καραλής 
Και αποσπάσματα θα διαβάσουν οι κυρίες:

 Κική Μπέττι, Βηθλεέμ Γεωργέλλη, Δήμητρα Μιλάτου, Ρόζα Γιαλοπούλή
Τελετάρχης: Η Γεν.Γραμματέας Λίτσα Διακοβασίλη 

Στο τέλος της παρουσίασης θα προσφερθούν καφές και εδέσματα

Είσοδος ελεύθερη - Ολοι ευπρόσδεκτοι
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

           Πληροφορίες:

Πόπη Α.Μαλλιάνου (02) 9365 5445 ή 
0431 478 875

Λίτσα Διακοβασίλη (02) 8509 5274
Μαίρη Τσιγκρή (02) 9591 6631

Γεώργιος Λιανός (02) 9519 4477 ή 
0408 000 025

ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗ

“Η Καθολική Εκκλησία ενήργησε µε µεγάλη καθυστέ-
ρηση στην αντιµετώπιση υποθέσεων για σεξουαλική κα-
κοποίηση ανηλίκων από ιερείς».

Τάδε έφη ο Αρχιεπίσκοπος Μελβούρνης, Ντένις Χαρτ, 
ο οποίος καταθέτοντας στην επιτροπή που διεξάγει επί-
σηµη έρευνα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε 
διάφορα ιδρύµατα, εξέφρασε την άποψη ότι τα εγκλήµα-
τα που διέπραξαν παιδόφιλοι ιερείς θα έπρεπε να είχαν 
αντιµετωπιστεί άµεσα από την Εκκλησία που όφειλε να 
τα αποκαλύψει στην αστυνοµία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χαρτ ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε 
συγνώµη από τα θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης «σε 
µια από τις πιο µαύρες περιόδους στην ιστορία της Εκ-
κλησίας».

Οµολόγησε δε ότι η Εκκλησία προσπάθησε να προ-
στατεύσει τα δικά της συµφέροντα, απέκρυψε καταγγελίες 
εναντίον ιερέων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 
και δεν έκανε αρκετά για να δικαιώσει τα θύµατα.

 Τόνισε δε ότι ο ίδιος προέβη στην καθαίρεση παιδό-
φιλων ιερέων το 1996.

Μια κυβέρνηση Συνασπισµού θα έχει 
τον έλεγχο και της Γερουσίας, σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα τελευταίας δηµοσκό-
πησης της εταιρίας Nielsen,  που έγινε 
για λογαριασµό των εφηµερίδων του εκ-
δοτικού συγκροτήµατος Fairfax.

Η δηµοσκόπηση αποκαλύπτει ότι το 
Εργατικό Κόµµα θα χάσει αρκετές έδρες 
στη Γερουσία σε όλες τις πολιτείες. Προ-
βλέπεται δε ότι µετά τις εκλογές της 14ης 
Σεπτεµβρίου, οι Εργατικοί θα έχουν 
µόνο 27 από τις 76 έδρες στη Γερουσία.

Την ίδια ώρα ο Συνασπισµός αναµένε-
ται να αυξήσει τις έδρες του στη Γερουσία 
σε 37.

Ο οµογενής πολιτικός αναλυτής, Νικ 
Οικονόµου, δήλωσε πάντως πως είναι 
πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τα 
αποτελέσµατα εκλογών στη Γερουσία.

Υπογράµµισε όµως ότι ο Συνασπισµός 

ακόµη και αν δεν έχει την πλειοψηφία 
εδρών, θα έχει τον έλεγχο µε την υπο-
στήριξη ενός ανεξάρτητου Γερρουσιαστή.

Να υπενθυµίσουµε πάντως ότι µετά την 
κατάθεση του ετήσιου προϋπολογισµού 
την περασµένη εβδοµάδα, παρατηρήθη-
κε µικρή ανάκαµψη στη δηµοτικότητα 
του Εργατικού κόµµατος και της πρωθυ-
πουργού Τζούλια Γκίλαρντ.

Παρόλα αυτά, αν γίνονταν τώρα εκλο-
γές, σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση της 
εταιρίας Nielsen, η αντιπολίτευση θα τις 
κέρδιζε άνετα αφού µετά την καταµέτρη-
ση και των δεύτερων προτιµήσεων εξα-
σφαλίζει το 54% έναντι 46% της κυβέρ-
νησης.

Οι Εργατικοί, µετά και την κατανοµή 
των δεύτερων προτιµήσεων, συγκεντρώ-
νουν 44% και ο Συνασπισµός Φιλελευ-
θέρων-Εθνικών 56%.

«Η Καθολική Εκκλησία δεν ενήργησε 
άμεσα κατά παιδεραστών ιερέων»

Τον έλεγχο της Γερουσίας θα έχει
μια κυβέρνηση Συνασπισμού

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ, ΝΤΕΝΙΣ ΧΑΡΤ:

Αρχές Ιουνίου η απόφαση 
για τη χορήγηση
μισθολογικής αύξησης 
στους χαμηλόμισθους

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση επανέλαβε ότι υποστη-
ρίζει την χορήγηση µισθολογικής αύξησης στους χαµη-
λόµισθους της χώρας, που θα βασίζεται στην αύξηση 
του κόστους ζωής και στις οικονοµικές συνθήκες που 
επικρατούν στη χώρα.

Αυτή τη βδοµάδα ολοκληρώνονται οιο εργασίες του 
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, Fair Work Commission, 
όπου εξετάζεται το αίτηµα για χορήγηση µισθολογικής 
αύξησης στους χαµηλόµισθους. Η σχετική απόφαση 
αναµένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου.

Η Αυστραλιανή Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικά-
των, ACTU, ζητά αύξηση $30 την εβδοµάδα, την οποία 
όµως οι εργοδότες χαρακτηρίζουν «υπερβολική».

Από την πλευρά του το Αυστραλιανό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, ζητά τη χορήγηση µισθο-
λογικής αύξησης $5.80 την εβδοµάδα, ενώ ο Αυστρα-
λιανός Οργανισµός Βιοµηχάνων υποστηρίζει ότι η αύ-
ξηση πρέπει να περιοριστεί στα $12 την εβδοµάδα.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


