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Διακρίσεις σε Έλληνες ομογενείς 

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, δήλωσε ότι 
δεν θα υποκύψει στις πιέσεις που της ασκούνται να 
παραιτηθεί και να «παραδώσει» την ηγεσία του Εργα-
τικού Κόμματος στον εσωκομματικό της αντίπαλο και 
πρώην πρωθυπουργό, Κέβιν Ραντ.

«Σίγουρα θα ηγηθώ του κόμματος στις επόμενες 
εκλογές», είπε η πρωθυπουργός απαντώντας στην 
κριτική που της ασκείται για τον τρόπο που ηγείται 
του Εργατικού Κόμματος και της χώρας, και έχει φέ-
ρει την κυβερνώσα παράταξη σε δυσχερή θέση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Εργατικό Κόμμα 

οδηγείται προς μια βαριά ήττα στις κοινοβουλευτικές 
εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι 
μετρήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν επίσης, ότι 
μια πιθανή ενεργοποίηση και επιστροφή του Ραντ 
τον οποίο η Γκίλαρντ αντικατέστησε στην πρωθυ-
πουργία το 2010, θα μπορούσε να μειώσει την εκλο-
γική ζημιά για τους Εργατικούς.

Ο Ραντ έχει δηλώσει δεν θα κάνει επίσημη «αίτη-
ση» παραίτησης της Γκίλαρντ, αλλά ανέφερε ότι είναι 
πρόθυμος να την αντικαταστήσει αν αυτή αποφασίσει 
να εγκαταλείψει την ηγεσία.

Αντιστέκεται στις πιέσεις για 
να παραιτηθεί η Τζούλια Γκίλαρντ 

Eπτά Έλληνες ομογενείς τιμήθηκαν από την αυστραλιανή Πολι-
τεία στο πλαίσιο των διακρίσεων που απονέμονται σε πολίτες με 
την ευκαιρία των γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ.

Συνολικά βραβεύτηκαν 582 άτομα για την προσφορά τους στο 
κοινωνικό σύνολο, ενώ 199 διακρίσεις δίνονται σε εργαζομέ-
νους στα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τη δεύτερη υψηλότερη διάκριση του Αξιωματικού στη Γε-
νική Κατηγορία του Αυστραλιανού Τάγματος, τιμήθηκε ο πανε-
πιστημιακός καθηγητής Πέτρος Γεωργίου, για τη διακεκριμένη 
προσφορά του στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, σε θέματα του 
πολυπολιτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικό-
τερα στην κοινωνία.

Τη διάκριση του Μέλους στη Γενική Κατηγορία του Αυστραλι-
ανού Τάγματος, για τις σημαντικές υπηρεσίες του στην ελληνική 
παροικία έλαβαν ο Γιάννης Νικολάκης από το Ντάργουιν και ο 
Κώστας Βερτζάγιας (φώτο) από το Σίδνεϊ.

Το Μετάλλιο στη Γενική Κατηγορία του Τάγματος της Αυστραλί-
ας, δόθηκε στην Αγγελική Kay Αλεξίου, μεταθανατίως για τις υπη-
ρεσίες της υπέρ της υγείας των γυναικών, στον Κυριάκο Αμανατί-
δη, για τις υπηρεσίες του στην ελληνική παροικία και στον Γιώργο 
Νικολαΐδη για τις υπηρεσίες του στην Κοινότητα Blacktown.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας ημέρας, τιμήθηκε με το Μετάλλιο 
Προσφοράς στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Κουίνσλαντ, ο Νι-
κόλαος Λεντάκης.


