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Εικόνα αποσταθεροποίησης 
εμφανίζει το Εργατικό Κόμμα 

Το τσουχτερό κρύο δεν εµπόδισε εκατοντάδες 
επιχειρηµατίες και διευθυντές µεγάλων επιχειρή-
σεων να κοιµηθούν στους δρόµους, σε ένδειξη συ-
µπαράστασης στους άστεγους της χώρας.

Οι επιχειρηµατίες συγκέντρωσαν και ένα σεβαστό 
ποσό, εκατοµµυρίων δολαρίων, το οποίο διέθεσαν 
στη φιλανθρωπική οργάνωση «St Vincent de Paul», 
που παρέχει υπηρεσίες σε αστέγους. Εκτιµάται ότι 
στην Αυστραλία υπάρχουν 105.000 άστεγοι, οι µι-
σοί εκ των οποίων ζουν στους δρόµους.

Στην εκστρατεία, σε όλη την Αυστραλία, έλαβαν 
µέρος και αρκετοί οµογενείς επιχειρηµατίες που 
συγκέντρωσαν αξιόλογα χρηµατικά ποσά. Ανάµε-
σά τους είναι οι Τζέϊµς Κλειδάς, Γεώργιος Κοτζα-
γερίδης, Γεώργιος Φραζής, Πολ Νικολάου, Τζον 
Νικολαΐδης, Σόφη Κότση, Γεώργιος Καζαντζής, 
Άλεξ Αποστολόπουλος, Άντονι Ζαλάκος, Μαρία 
Ευκαρπίδη, Νικ Νονάς, Γιώργος Ρούσος, Μπιλ 
Βασιλείου, Τζον Πάπας, Στίφεν Λαζαράκης, Κρις 
Ανδρέας κ.α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ολοήμερή εκδρομή προσκύνήμα 

την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
Η γυναικεία επιτροπή σε συνεργασία με το Δ. Συμβούλιο οργανώνει ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 στην Εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος. Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB τρώτε ότι θέλετε και 
όσο θέλετε παίζει όποιος θέλει. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση. Τηλέφωνα  στο γραφείο του Συλλόγου στο 9567 6005 την Κ. 
Κική Μπαστούνα  9708 2450 και στην Κ. Λίτσα Βασιλοπούλου 95975218 . Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6,30 το πρωί από το EARLWOOD έξω από 

τα COLES IN CLARK ST και από το παλιό κτήριο του Συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL.
Τιμή Λεωφορείου $30. Τηλέφωνο Γραφείου από Δευτέρα έως Σάββατο 9567 6005 και ζητήστε τον Μιχάλη.

Όλοι Ευπρόσδεκτοι
Εκ του Δ. Σχέσεων, Δ. Ψαρρός

Επιχειρηµατίες κοιµήθηκαν 
στο δρόµο σαν άστεγοι

Τον θάνατο ενός ακόµη στρατιώτη της στο Αφγανιστάν, 
θρηνεί η Αυστραλία. Τελευταίο θύµα ήταν ένας κοσµηµέ-
νος κοµάντο που υπηρέτησε – πριν το Αφγανιστάν – στο 
Ιράκ και στο Ανατολικό Τιµόρ.

Σκοτώθηκε δε σε ανταλλαγή πυρών µε αντάρτες στην 
περιοχή του Uruzgan. Ήταν ο 40ος Αυστραλός στρατιώ-
της που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν, µετά την εισβολή των 
συµµαχικών δυνάµεων το 2001.

Σύµφωνα µε τον Αρχηγό των Αυστραλιανών Ενόπλων 
∆υνάµεων, Ντέϊβιντ Χάρλεϊ, ο στρατιώτης αυτός «ήταν ένας 
πραγµατικός ηγέτης στη µάχη» που στο παρελθόν είχε πα-
ρασηµοφορηθεί για την προσφορά τους στις ένοπλες δυνά-
µεις. Η σορός του θα επιστραφεί στην οικογένειά του αυτή 
τη βδοµάδα.

Το όνοµα του άτυχου στρατιώτη δεν δόθηκε στη δηµο-
σιότητα κατ’ εντολήν των συγγενών του. Είναι δε ο πρώτος 
Αυστραλός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του στο Αφγανι-
στάν, µετά τον δεκανέα Σκοτ Σµιθ, που είχε σκοτωθεί από 
έκρηξη βόµβας τον περασµένο Οκτώβριο. Στο θάνατο του 
λοχία αναφέρθηκε τόσο η Πρωθυπουργός της Αυστραλίας 
Τζούλια Γκίλαρντ, όσο και ο υπουργός Άµυνας της χώρας 
Στίβεν Σµιθ.

Άλλος ένας Αυστραλός στρατιώτης
σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν

ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 

Σε µετωπική σύγκρουση οδηγούνται η Πρωθυπουργός, 
Τζούλια Γκίλαρντ και ο πρώην πρωθυπουργός, Κέβιν Ραντ. 

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει µερίδα του αυστραλιανού 
Τύπου που εκτιµά πως εντός της εβδοµάδας ίσως «κορυφω-
θεί» η σύγκρουση και είτε παραιτηθεί η πρωθυπουργός, είτε 
επιδιώξει την ανατροπή της ο Κέβιν Ραντ. Η ίδια η κ. Γκίλαρντ 
δηλώνει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να παραι-
τηθεί και θα ηγηθεί του Εργατικού κόµµατος στις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου. Από την άλλη και ο Κέβιν Ραντ, ο πρώην πρω-
θυπουργός που ανατράπηκε από την κ. Γκίλαρντ πιέζεται να 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την αρχηγία αλλά αρνείται.

Ο κ. Ραντ φέρεται να υποστηρίζει πως µόνο αν παραιτηθεί η 
πρωθυπουργός θα επιδιώξει να αναλάβει το Εργατικό κόµµα. 

Την Κυριακή, ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν Κόν-
ροϊ, υποστήριξε ότι ο µόνος τρόπος για να τερµατιστεί το θέµα 
αρχηγίας στο Εργατικό Κόµµα, είναι αν ο κ. Ραντ διεκδικήσει 

την αρχηγία από την κα Γκίλαρντ.
Ο κ. Κόνροϊ επανέλαβε την υποστήριξή του στην Πρωθυ-

πουργό και υποστήριξε ότι στην πλειονότητά τους τα µέλη της 
Κοινοβουλευττικής Οµάδας του κόµµατος υποστηρίζουν την 
κα Γκίλαρντ. «Η κα Γκίλαρντ έχει αποδείξει ότι είναι «σκληρό 
καρύδι» και δεν πιστεύω να παραιτηθεί», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κόνροϊ.

Την ίδια στιγµή, αίσθηση προκάλεσε το κύριο άρθρο της 
εφηµερίδας «The Age» το οποίο καλεί την πρωθυπουργό να 
παραιτηθεί.  Σύµφωνα µε το κύριο άρθρο η κ. Γκίλαρντ έκανε 
πολλές µεταρρυθµίσεις αλλά το εκλογικό σώµα «δεν την ακού-
ει». Η εφηµερίδα αναφέρει εξάλλου, πως «ο κ. Ραντ δεν άλλαξε 
και πολύ από τότε που ήταν πρωθυπουργός» αλλά οι δηµο-
σκοπήσεις δείχνουν πως αν αναλάβει την παράταξη έχει ακό-
µα και πιθανότητες εκλογικής νίκης.  «Ενώ µε την κ. Γκίλαρντ 
το κόµµα θα καταποντιστεί» σηµειώνει η εφηµερίδα.

Ένα επτάχρονο αγόρι κλήθηκε από την αστυνοµία να 
σταµατήσει την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο του 
41χρονου πατέρα του, µε τον ίδιο συνεπιβάτη, γύρω από το 
Γκολντ Κόουστ του Κουίνσλαντ. 

Στον πατέρα απαγγέλθηκε κατηγορία για επικίνδυνο χει-
ρισµό οχήµατος και για κηδεµονία ανηλίκου υπό την επή-
ρεια αλκοόλ.

Tο ποσοστό του αλκοόλ στο αίµα του πατέρα ήταν τρεις 
φορές υψηλότερο από το επιτρεπτό όριο.

Ο πατέρας πρόκειται να εµφανιστεί τον επόµενο µήνα 
στο δικαστήριο.

Οι αστυνοµικοί σταµάτησαν το όχηµα όταν διαπίστωσαν 
ότι παρότι ήταν σκοτάδι το αυτοκίνητο εκινείτο µε σβηστά 
τα φώτα. Την επιµέλεια του αγοριού ανέλαβαν συγγενείς.

7χρονος έκανε βόλτα µε το αυτοκίνητο 
τον µεθυσµένο πατέρα του!


