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Στην μάχη για επανεκλογή 
ο βουλευτής Νίκος Βαρβαρής
ΣΥ∆ΝΕΫ.-

Σ ε πρόσφατη συνέντευ-
ξή του ο οµογενής οµο-
σπονδιακός βουλευτής  
κ. Νίκος Βαρβαρής 

ανακοίνωσε ότι θα θέσει υπο-
ψηφιότητα για να επανεκλεγεί 
στην στην εκλογική έδρα του 
Μπάρτον (Βarton) την οποία 
κατέχει από τις οµοσπονδια-
κές εκλογές του 2013.
Ο ελληνικής καταγωγής βου-
λευτής των Λίµπεραλς κ. Νί-
κος Βαρβαρής αιτιολόγησε 
την καθυστέρηση για την υπο-
βολή της υποψηφιότητάς του 
τονίζοντας ότι η καταγωγής 
αµπορίτζιναλ ανθυποψήφιά 
του του Εργατικού κόµµατος 
για την ίδια έδρα του Βarton 
κα Linda Burney είχε ανακοι-
νώσει νωρίτερα την υποψηφι-
ότητά της διότι «διορίστηκε» 
υποψήφια από το κόµµα της.
Συγκεκριµένα ο κ. Βαρβαρής 
είπε: «Απλά ήταν θέµα διαδι-
κασίας. Για να οριστείς υπο-
ψήφιος σε µια εκλογική έδρα 
πρέπει να έχεις την υποστήρι-

ξη των τοπικών οµάδων του 
κόµµατος.
Αυτός είναι ο δηµοκρατικός 
τρόπος διορισµού και παίρνει 
χρόνο γιατί χρειάζονται δια-
βουλεύσεις µεταξύ των µελών 
του κόµµατος.
Η οµόλογός µου του Εργατι-
κού στο Barton είχε την τύχη 
να διοριστεί  απευθείας από 
το κόµµα της, και δεν πέρασε 
από τη δηµοκρατική διαδικα-
σία της εσωκοµµατικής επιλο-
γής από τις τοπικές κοµµατι-
κές οµάδες.
Φυσικά ήταν τυχερή γιατί είχε 
επιπλέον χρόνο για την προ-
εκλογική εκστρατεία, αλλά το 
να διοριστεί κανείς αντί να 
επιλεχθεί, δεν είναι ο καλύ-
τερος τρόπος, γιατί άλλοι ευ-
ελπιστούντες υποψήφιοι δεν 
είχαν την ευκαιρία της επιλο-
γής, και ξέρω ότι υπάρχουν 
και κανα-δυο Ελληνοαυτρα-
λοί υποψήφιοι που περίµεναν 
στην ουρά και τώρα θα είναι 
πολύ απογοητευµένοι. Μά-
λιστα τουλάχιστον ένας από 

αυτούς µε πολυετή συµµετο-
χή στο Εργατικό Κόµµα είχε 
δηµοσιοποιήσει σε ελληνικές 
εφηµερίδες την πρόθεσή του 
να κατέβει ως υποψήφιος του 
Εργαρτικού κόµµατος στην 
έδρα Βarton και τώρα διαψεύ-
θηκε και µάλιστα χωρίς την 
ευκαιρία εσωκοµµατικής επι-
λογής του».
 «Αποτελούσε πάντα τιµή και 
προνόµιο για µένα να υπη-
ρετώ την περιοχή που έχω 
µεγαλώσει και τους ανθρώ-
πους που έχω γνωρίσει στα 
16 χρόνια µου στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και τα τελευταία 
3 χρόνια ως οµοσπονδιακός 
Βουλευτής στο Barton. Ποτέ 
δεν επεδίωξα καριέρα στην 
πολιτική, είναι κάτι που συ-
νέβη µε την πάροδο του χρό-
νου και επιθυµία µου είναι 
να ανταποδώσω στην τοπική 
κοινότητα ότι έχει κάνει για 
µένα και την οικογένειά µου 
και αυτό ήθελα πάντα και 
προσπαθώ µε πάθος να δια-
σφαλίσω ότι η περιοχή µας 

παίρνει σωστό µερίδιο των 
υποδοµών ζωτικής σηµασίας. 
Ανέκαθεν πίστευα ότι για κά-
ποιο περίεργο λόγο η περιοχή 
του St George και η ευρύτερη 
περιοχή µας ήταν πάντα πα-
ραµεληµένη και θέλω να δια-
σφαλίσω ότι αυτή η διαδικα-
σία θα αλλάξει».
Αναφερόµενος στην πρόσφα-
τη αλλαγή των εκλογικών ορί-
ων στην έδρα του, ο κ. Βαρβα-
ρής είπε ότι στόχος του είναι 
να κάνει ό,τι µπορεί καλύτερο 
προκειµένου να υπηρετήσει 
τους ψηφοφόρους του και ει-
δικότερα τον ελληνισµό της 
περιοχής του και την ευρύτε-
ρη οµογένεια «από την οποία 
είµαι περήφανος να προέρχο-
µαι» είπε. 
Ο κ. Βαρβαρής τόνισε ότι η 
βλαπτική αλλαγή των συνό-
ρων της εκλογικής του έδρας, 

δεν τον απογοητεύει, γιατί και 
στις εκλογές του 2013 είχε 
διαφορά περίπου 7% µε τον 
προκάτοχό του του Εργατικού 
κόµµατος, αλλά εκλέχθηκε κα-
λύπτοντας αυτή τη διαφορά. 
Θετικό σηµείο αποτελεί ότι µε 
τα νέα όρια, η εκλογική του 
έδρα περιέχει πολλούς ψηφο-
φόρυς ελληνικής καταγωγής 
που θα ήθελαν ένα ελληνοαυ-
στραλό εκπρόσωπό τους στη 
Βουλή της Κάµπερα και θα τον 
υποστηρίξουν στις επερχόµε-
νες εκλογές της 2ας Ιουλίου.
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Σε µια προσπάθεια να περιορίσει τα τρο-
χαία ατυχήµατα µε θύµατα τους µοτοσυκλε-
τιστές,  η αστυνοµία της Βικτώρια ξεκινάει 
αυστηρούς ελέγχους στους οδηγούς που 
τρέχουν µε υπερβολική ταχύτητα, οδηγούν 
σε κατάσταση µέθης ή έχοντας πάρει ναρ-
κωτικά και παραβιάζουν τον κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας. Εκπρόσωπος της ατυνοµίας 
ανέφερε ότι από την αρχή του έτους έχουν 
σηµειωθεί 30 θανατηφόρα τροχαία, αριθ-
µός ιδιαίτερα ανησυχητικός καθώς τόσο 
ήταν το σύνολο των θανάτων από τροχαία 
στα οποία εµπλέκονται µοτοσυκλετιστές κα-
θόλη τη διάρκεια τους 2015. Όπως ανέφερε 
ο εκπρόσωπος της αστυνονίας: «Γνωρίζου-
µε ότι ορισµένοι από τους αναβάτες οδη-
γούσαν χωρίς άδεια. Ξέρουµε επίσης ότι 
κάποιοι από αυτούς έτρεχαν µε υπερβολική 

ταχύτητα. Κάποια από τα θύµατα έχασαν τη 
ζωή τους από απροσεξία, αλλά όταν οδη-
γείς µε 100 χιλιόµετρα την ώρα, ένα λά-
θος µπορεί να έχει µοιραίες συνέπειες”. Η 
τροχαία σχεδιάζει τώρα ειδική µονάδα που 
θα περιπολεί στους αυτοκινητόδροµους θα 
σταµατάει τους οδηγούς και θα ελέγχει το 
δίπλωµα και την άδεια κυκλοφορίας τους. 
«Ζητάµε από όλους τους αναβάτες να οδη-
γούν σύµφωνα µε την εµπειρία και την 
ικανότητά τους για είναι ασφαλείς στους 
δρόµους», είπε ο εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας. Ένας ακόµη 46χρονος πέθανε στο 
νοσοκοµείο το Σαββατοκύριακο. Ο άτυχος 
άνδρας νοσηλευόταν από τις 9 Μαΐου, όταν 
η  µοτοσικλέτα που οδηγούσε συνετρίβη σε 
προάστιο της Μελβούρνης.

Πέντε άνδρες που φέρονται να σχεδίαζαν να φύγει από την Αυστραλία µε βάρκα για να 
ενταχθούν στο λεγόµενο Ισλαµικό Κράτος στη Συρία θα εκδοθούν στη Μελβούρνη για να 
δικαστούν. Οι πέντε κατηγορούµενοι, µεταξύ των οποίων ο ιεροκήρυκας Robert «Musa» 
Cerantonio συνελήφθησαν στο Κουίνσλαντ και παραπέµφθηκαν στο εδώλιο του κατη-
γορουµένου σε δικαστήριο του Cairns. Κατηγορούνται ότι έκαναν προετοιµασίες για να 
εισβάλουν σε ξένη χώρα και να συµµετάσχουν σε εχθρικές δραστηριότητες. Εάν κριθούν 
ένοχοι, αντιµετωπίζουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Στους 30 οι νεκροί από τροχαία 
µε µοτοσικλέτες στη Βικτώρια

Προσπάθησαν να φύγουν µε βάρκα για 
να ενταχθούν στον Ισλαµικό Στρατό




