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Στην «πρώτη γραμμή» του κόμματος θέλει να επιστρέψει ο Tony Abbott

Μ
ιάμισυ βδομάδα πριν τις 
εκλογές της 2ας Ιουλίου, 
ο πρώην πρωθυπουργός 
Tony Abbott - σε συνέ-

ντευξη εφ’ όλης της ύλης που παρα-
χώρησε στον συντηρητικό σχολιαστή 
Andrew Bolt -, έστειλε ισχυρό μήνυ-
μα ότι σκοπεύει να είναι συνήγορος 
των συντηρητικών αξιών εντός του 
Συνασπισμού και δεν έκρυψε την 
επιθυμία του να αναλάβει κάποιο 

υπουργείο στη νέα κυβέρνηση Φιλε-
λευθέρων – Εθνικών, αν φυσικά κερ-
δίσει τις εκλογές της 2ας Ιουλίου.
Στη συνέντευξή του ο κ. Abbott για 
άλλη μια φορά κάλεσε τους μουσουλ-
μάνους ηγέτες να κάνουν περισσότε-
ρα για την καταπολέμηση του βίαιου 
εξτρεμισμού.
«Υπάρχουν στοιχεία του Ισλάμ, που 
είναι πολύ δύσκολο να συμβιβαστούν 
με την σύγχρονη κοσμική πλουραλι-

στική κοινωνία», είπε ο πρώην πρω-
θυπουργός. Για το δικό του μέλλον 
μετά τις εκλογές, ο κ. Abbott δεν απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει 
στην «πρώτη γραμμή» του κόμματος, 
αναλαμβάνοντας κάποιο υπουργείο 
στη νέα κυβέρνηση Συνασπισμού, 
αν επιστρέψει στην εξουσία. Κάποιοι 
από τους υποστηρικτές του ασκούν 
πιέσεις στον κ. Turnbull να αναθέ-
σει στον προκάτοχό του το υπουργείο 

Άμυνας αν ο Συνασπισμός επανεκλε-
γεί στην εξουσία. Σε άλλη ερώτηση, ο 
κ. Abbott  τόνισε ότι διαφωνεί με τον 
όρο «εισβολή» που χρησιμοποίησε ο 
Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull 
όταν αναφέρθηκε στον εποικισμό της 
Αυστραλίας. «Τα γεγονότα είναι γνω-
στά σε όλους. Η χώρα αυτή ήταν γη 
των Αβορίγινων», είχε δηλώσει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Turnbull την περα-
σμένη εβδομάδα.

Το Εργατικό Κόμμα στηρίζει προγράμματα 
της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης
Το Εργατικό Κόμμα Αυστραλίας 
ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει με 
το ποσό των $600.000 μια σειρά 
από εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 
προγράμματα της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης. Τη σχετική 
ανακοίνωση έκανε την Τετάρτη, 
στο Ελληνικό Κέντρο, αντιπροσω-
πεία του Εργατικού Κόμματος που 
αποτελείτο από τον σκιώδη ομο-
σπονδιακό υπουργό Δικαιοσύνης 
και Πολιτισμού Mark Dreyfus, 
την ομοσπονδιακή βουλευτή στην 
έδρα Hotham, Clare O’Neil και τον 
υποψήφιο στην έδρα Wills, Peter 
Khalil. Την αντιπροσωπεία υποδέ-
χθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο Γενι-
κός Γραμματέας Κώστας Μάρκος 
και τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρης 
Μποσινάκης, Γιώργος Κολέτσης, 
Φώτης Βασιλειάδης και Χρήστος 
Σικαβίτσας. Παρόντες επίσης ήταν 
η Βίκυ Μαστίχη, σύμβουλος του κ. 
Dreyfus, ο Γιώργος Μενίδης, δι-
ευθυντής του Ελληνικού Κέντρου 
και ο Βασίλης Λιόλιος από το γρα-
φείο του προέδρου της Κοινότητας 
Moray & Agnew Lawyers. Το Ερ-
γατικό Κόμμα αναγνωρίζει τη συμ-
βολή όλων των πολυπολιτισμικών 
κοινοτήτων στην Αυστραλία και 
θεωρεί τη Μελβούρνη ξεχωριστή, 
καθώς σε αυτή ζουν οι περισσότε-
ροι Έλληνες εκτός Ελλάδος.  «Πρό-
κειται για μια σημαντική ανακοίνω-
ση για την Ελληνική κοινότητα της 
Μελβούρνης,» τόνισε ο κ. Dreyfus. 
«H Eλληνική κοινότητα είναι μία 
από τις μεγαλύτερες της Μελβούρ-
νης και με τη χορηγία αυτή ενι-
σχύεται σημαντικά η προβολή του 
Ελληνο-Αυστραλιανού πολιτισμού 
στη σπουδαία πόλη μας.”  “Οι 
Ελληνο-Αυστραλοί έδωσαν τόσα 
πολλά στη Μελβούρνη, συμπερι-
λαμβανομένων και των υπέροχων 
προαστίων Οκλι και Κλάιτον που 
η ίδια εκπροσωπώ,» δήλωσε η κ. 
O’Neil. «Με τη χορηγία αυτή ανα-
γνωρίζεται η μεγάλη συμβολή των 
Ελληνο-Αυστραλών στην πόλη 
μας.» Σύμφωνα με τον κ. Dreyfus 
με τη χορηγία αυτή ενισχύονται: το 
σχολείο της Κοινότητας για παιδιά 
με μητρική γλώσσα τα Ελληνικά, η 

δημιουργία της μόνιμης έκθεσης 
«Ιστορία των Ελλήνων της Μελ-
βούρνης» στο Ελληνικό Κέντρο 
Σύγχρονου Πολιτισμού, η δημο-
σίευση έρευνας με την ιστορία της 
Κοινότητας και η εκπόνηση μελέ-
της σχετικά με τα οφέλη από την 
Ελληνική Περιοχή στο κέντρο της 
Μελβούρνης, το Φεστιβάλ της Λόν-
στεϊλ και το Ελληνικό Κέντρο της 
Κοινότητας. Από την πλευρά του ο 
πρόεδρος της Κοινότητας, ευχαρί-
στησε τον κ. Dreyfus, το Εργατικό 
Κόμμα και τα μέλη της αντιπροσω-
πείας για την υποστήριξή τους και 
την αγάπη τους προς την Ελληνική 
Κοινότητα και τον Ελληνισμό της 
Μελβούρνης. «Με τη βοήθεια του 
Εργατικού Κόμματος, μας δίνεται 
η δυνατότητα να υλοποιήσουμε 
το έργο μας.  Ένα σημαντικό έργο 
που χωρίς την υποστήριξη των με-
γάλων κομμάτων και προπαντός 
του Εργατικού Κόμματος, δεν θα 
μπορούσε να ολοκληρωθεί,» τό-
νισε. «Θα μπορέσουμε να τελειώ-
σουμε το πολιτιστικό κέντρο και 
οι υπηρεσίες και προσφορές μας 
στην ελληνική παροικία θα είναι 
στο επίπεδο που απαιτείται και 
που χρειάζεται,» πρόσθεσε. «Όπως 
γνωρίζουμε, πριν τέσσερα χρόνια, 
η πρώην εργατική κυβέρνηση της 
κας Gillard βοήθησε την Κοινότητα 
με δύο εκατομμύρια δολάρια. Χω-
ρίς αυτά τα χρήματα αυτό το κτίριο 
δεν θα χτιζόταν. «Σήμερα έχουμε 
μαζί μας τον πρώην υπουργό Δι-
καιοσύνης κ. Mark Dreyfus ο οποί-
ος μας ανακοίνωσε ότι το Εργατικό 
Κόμμα θα χρηματοδοτήσει προ-
γράμματά μας με $600 χιλιάδες 
δολάρια. Χωρίς τη χορηγία αυτή τα 
σχέδιά μας για τα προγράμματα του 
πολιτιστικού κέντρου δεν θα ήταν 
δυνατό να ολοκληρωθούν.  «Τους 
ευχαριστούμε για την υποστήριξή 
τους και την αγάπη τους προς την 
Κοινότητα και την Ελληνική παροι-
κία. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η 
συνεργασία μεταξύ του Εργατικού 
Κόμματος και της Κοινότητας θα 
συνεχιστεί για πολλά χρόνια.»

Χαστούκι στο Εργατικό Κόμμα από 
τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου

Δύο Αυστραλοί θύματα απαγωγής στη Νιγηρία

Ο νέος επικεφαλής του Iατρικού Συλλόγου της χώρας, διέψευσε κατηγορημα-
τικά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης, Bill Shorten, για να υποστηρίξει ότι αν ο Συνασπισμός επανεκλεγεί 
στην εξουσία, μετά τις 2Ιουλίου, θα προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του 
κρατικού συστήματος ασφάλειας υγείας Μέντικεαρ.
Ο Δρ Michael Gannon τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull πολύ 
σωστά πρότεινε να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρία το σύστημα πληρωμών του 
Μέντικεαρ, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε «απαρχαιωμένο» και «σκουριασμέ-
νο». «Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος πληρωμών δεν σημαίνει ότι το Μέντι-
κεαρ θα ιδιωτικοποιηθεί, όπως υποστηρίζει στην προεκλογική του εκστρατεία 
ο κ. Shorten», τόνισε ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
Ο Δρ Gannon πρόσθεσε πάντως ότι έμεινε ικανοποιημένος με «πολλές» εξαγ-
γελίες που έκανε το Εργατικό Κόμμα στο πολιτικό του πρόγραμμα  στον τομέα 
της υγείας. Να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull απέκλεισε 
το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του Medicare, και χαρακτήρισε «επαίσχυντη» 
την εκστρατεία του Εργατικού Κόμματος στο θέμα αυτό.
Ο κ. Turnbull επανέλαβε ότι το σύστημα πληρωμών θα πρέπει να αναβαθμι-
στεί, αλλά υποσχέθηκε ότι δεν θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία αλλά σε κρα-
τική υπηρεσία. Ο κ. Shorten από την πλευρά του τόνισε ότι μια Εργατική 
κυβέρνηση θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών 
του κρατικού συστήματος ασφάλειας υγείας.
«Αλλά αυτό που δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε είναι να αναθέσουμε 
το σύστημα πληρωμών του Μέντικεαρ σε κάποια μεγάλη τράπεζα, ή σε κάποια 
πολυεθνική εταιρία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δύο Αυστραλοί πιστεύεται ότι είναι ανάμεσα σε μια ομάδα εργαζομένων αυ-
στραλιανής εταιρείας εξόρυξης μεταλλευμάτων, που απήχθησαν στη Νιγηρία.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε χθες η υπουργός Εξωτερικών, Julie Bishop, η 
οποία τόνισε ότι η Καμπέρα ενημερώνεται συνεχώς από την κυβέρνηση της 
Νιγηρίας. Η αστυνομία της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι το όχημα που μετέφερε 
τους εργαζόμενους δέχθηκε επίθεση από οπλοφόρους που πυροβόλησαν και 
σκότωσαν τον οδηγό και στη συνέχεια απήγαγαν τους πέντε επιβάτες, εκ των 
οποίων οι δύο είναι Αυστραλοί υπήκοοι. Όλοι οι απαχθέντες είναι εργαζόμε-
νοι της αυστραλιανής μεταλλευτικής εταιρίας,  MacMahon, που έχει την έδρα 
της στο Περθ. Μέχρι στιγμής οι απαγωγείς δεν έχουν ζητήσει λύτρα για την 
απελευθέρωσή τους.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Gazmick Building Services
Ζητούνται εργαζόμενοι με υπευθυνότητα και όρεξη για 
δουλειά στον κατασκευαστικό τομέα για να εργαστούν 
στην εταιρία μας.
Προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο το 
Σίδνεϊ. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους εργαζόμενους με 
εμπειρία στις κατασκευές και την δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον
Garry 0405 388 415 ή με τον Mick 0414 510 969


