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Εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακής τεχνολογίας για τους ηλικιωμένους υπόσχεται ο Πρωθυπουργός
Την υπόσχεση ότι θα διαθέσει $50 εκα-
τομμύρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
ψηφιακής τεχνολογίας αποκλειστικά για 
την τρίτη ηλικία, ώστε οι ηλικιωμένοι να 
μάθουν να χρησιμοποιούν «έξυπνα» κι-
νητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, έδωσε ο 
Συνασπισμός Φιλελευθέρων – Εθνικών.
Σήμερα λιγότεροι από το 20% των ηλικι-

ωμένων της χώρας (σημ: περίπου 1 εκ. 
από τους 4,8 εκ. ηλικιωμένους) έχουν 
κινητό τηλέφωνο, σε σύγκριση με το 
80% των υπόλοιπων κατοίκων της χώ-
ρας, που είναι ιδιοκτήτες κινητών τηλε-
φώνων.
Ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
υπόσχεται ότι μια Κυβέρνηση Συνασπι-

σμού θα θέσει σε εφαρμογή τα εκπαιδευ-
τικά αυτά προγράμματα, σε βιβλιοθήκες 
και γηροκομεία, ώστε οι ηλικιωμένοι να 
έρθουν πιο κοντά στην ψηφιακή τεχνο-
λογία. «Η ψηφιακή τεχνολογία θα απο-
δειχθεί η γέφυρα επικοινωνίας των ηλι-
κιωμένων μας με τις οικογένειες και τους 
φίλους τους», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ψήφο κατά συνείδηση υπόσχεται ο Πρωθυπουργός στους Βουελυτές του

Δωρεά ιατρικών ειδών για τη Νίσυρο
στην μνήμη τής Ανθούλας Ζαφειρίου

Πλεονασματικό προϋπολογισμό 
στο οικονομικό έτος 2020-2021
υπόσχεται το Εργατικό Κόμμα

Αφέθηκαν 
ελεύθεροι 
οι Αυστραλοί 
όμηροι στη 
Νιγηρία

«Πάγωσε»  
το Σίδνεϊ
το πρωϊ της 
Κυριακής

O
Πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
υποσχέθηκε ότι οι Βουλευτές του Συνα-
σπισμού θα μπορούν να ψηφίσουν κατά 
συνείδηση στο θέμα των γάμων μεταξύ 

ατόμων του ιδίου φύλου, ανεξάρτητα από το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί 
αν η σημερινή κυβέρνηση επανεκλεγεί μετά τις 2 
Ιουλίου. Όπως είναι γνωστό, ο κυβερνών Συνα-
σπισμός υπόσχεται ότι θα διενεργήσει δημοψήφι-
σμα μέχρι τα τέλη αυτού του χρόνου – αν κερδίσει 
τις εκλογές της 2ας Ιουλίου – για να αποφασίσει ο 

αυστραλιανός λαός αν πρέπει ή όχι να νομιμοποι-
ηθούν οι γκέϊ γάμοι. Ακόμη όμως και αν ο αυστρα-
λιανός λαός πει ναι στους γάμους ομοφυλοφίλων, 
αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν η 45η Ομοσπονδιακή 
Βουλή δεν δώσει το πράσινο φως στο σχετικό νο-
μοσχέδιο για αλλαγή του Νόμου περί Γάμων. Με 
λίγα λόγια, οι Βουλευτές θα ψηφίσουν υπέρ ή κατά 
της αλλαγής του Νόμου περί Γάμων και ο Πρω-
θυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ επιβεβαίωσε ότι 
θα επιτρέψει στους Βουλευτές του Συνασπισμού να 
ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Μια ανθρώπινη πρωτοβουλία ανέλα-
βε ο Ραδιοσταθμός 2ΜΜ σύμφωνα 
με τον διευθυντή του, Γιάννης Μερά-
βογλου, οποίος με επιστολή του στο 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολικής, ανακοίνωσε την πρόθεση 
τού Μελωδικού Ραδιοσταθμού να 
παραδώσει στο νησί Νίσυρο τής Δω-
δεκανήσου ιατρικά είδη για την φρο-
ντίδα ασθενών με χρήματα που συ-
γκεντρώθηκαν από την παροικία στον 
ετήσιο έρανο. Ο κ. Μεράβογλου βρί-
σκεται ήδη στην Ελλάδα για να παρα-
δώσει σε φιλάνθρωπικές οργανώσεις, 
φάρμακα, τρόφιμα και εξοπλισμό που 
αγοράστηκαν με χρήματα από τον 
έρανο τού 2ΜΜ και λεπτομέρειες με 
φωτογραφικό ρεπορτάζ θα δημοσιεύ-
σει «Ο Κόσμος».
Παραθέτουμε την επιστολή τού Γιάννη 
Μεράβογλου στο Υπουργείο Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Προς 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής
Πειραιάς
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες
Με ιδιαίτερη χαρά είμαι σε θέση να 
αντιπροσωπεύσω τους Έλληνες ακρο-
ατές του ραδιοφωνικού σταθμού 
2ΜΜ και της ελληνικής παροικίας του 
Σύδνεϋ και του Ντάργουιν στη Βόρεια 
Αυστραλία για να παραδώσω στα νη-
σιά Νίσυρο, Τήλο και Πάτμο ιατρικά 
είδη που χρειάζονται για τη φροντίδα 
των ασθενών στα νησιά αυτά. 
Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη ανα-
φορά ως προς τα ιατρικά είδη που 
προορίζονται για τη Νίσυρο. Τα είδη 
αυτά τα προσφέρουμε στη μνήμη της 

αειμνήστου συμπαροίκου μας στο 
Σύδνεϋ, Ανθούλα Ζαφειρίου Λοϊζου, 
που καταγόταν από τη Νίσυρο και με-
γάλωσε στην Αυστραλία.
Η Ανθούλα ήταν μία νέα γυναίκα, σύ-
ζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Ήταν 
επίσης μία από τις πιο αξιαγάπητες 
και αξιόλογες καθηγήτριες των Νεοελ-
ληνικών στα κρατικά γυμνάσια-λύκεια 
του Υπουργείου Παιδείας της Νέας 
Νότιας Ουαλίας. Η πρόσφατη απώ-
λειά της από ανίατη ασθένεια συντά-
ραξε τους οικείους της , τους μαθητές 
της (τωρινούς και παλιούς) και τους 
συναδέλφους της. Η αγάπη της για την 
ιδιαίτερή της πατρίδα ήταν μεγάλη και 
την μετέδιδε σε όλους. Ήταν μια άξια 
Νισυριώτισσα.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, 
Ιωάννης Μεράβογλου
Διευθυντής 2ΜΜ Radio».

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ερ-
χόμενου Σαββάτου έχουν αρχίσει και ο προε-
κλογικός πυρετός στην Αυστραλία, ανεβαίνει 
συνεχώς.
Η Ομοσπονδιακή Αντιπολίτευση ανακοίνωσε 
την Κυριακή την οικονομική πολιτική που θα 
ακολουθήσει αν κερδίσει τις εκλογές, αποκα-
λύπτοντας ότι θα εξοικονομήσει σχεδόν $3 δις 
από τις αλλαγές που ανακοίνωσε στο εφάπαξ 
των εργαζομένων η κυβέρνηση Συνασπισμού, 
ακόμη και αν αποφασίσει να μην υιοθετήσει 
αυτές τις αλλαγές.
Το Εργατικό Κόμμα θα εξοικονομήσει επίσης 
$430 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια, βάζοντας το ανώτατο όριο των $5,000 
στο ποσόν που μπορεί κάθε ιδιώτης να δηλώνει 
για τα έξοδα διαχείρισης των φορολογικών του 
υποθέσεων.
Στο δεύτερο λανσάρισμα της προεκλογικής εκ-
στρατείας του Εργατικού Κόμματος στο Μπρί-
σμπεϊν, ο σκιώδης Θησαυροφύλακας Chris 
Brown, υποσχέθηκε ότι κάτω από μια Εργατική 
Κυβέρνηση ο προϋπολογισμός της χώρας θα 
ξαναγίνει πλεονασματικός από το οικονομικό 
έτος 2020-2021.
Ο κ. Bowen υποσχέθηκε ακόμη ότι μέσα στα 
επόμενα δέκα χρόνια μια Εργατική Κυβέρνηση 
θα εξοικονομήσει επιπλέον $10.5 δισεκατομ-
μύρια. Η υπαρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης, Tanya Plibersek, τόνισε ότι το Εργατικό 
Κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές με το πιο ολο-
κληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα των τελευταί-
ων 40 χρόνων.
«Είναι το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα από 
τα χρόνια του Γκοφ Ουίτλαμ», τόνισε η κα 
Plibersek και συνέχισε:
«Το πιο επικίνδυνο πράγμα για την αυστραλια-
νή οικονομία, είναι άλλα τρία χρόνια στην εξου-
σία της χώρας από την διαιρεμένη Κυβέρνηση 
των Φιλελεύθερων. Δεν μπορούμε να έχουμε 
έναν παρτ-τάϊμ πρωθυπουργό που δεν μπορεί 
να ηγηθεί πλήρως του κόμματός του», τόνισε η 
υπαρχηγός των Εργατικών.

Τρεις Αυστραλοί που 
είχαν απαχθεί την προ-
ηγούμενη βδομάδα στη 
Νιγηρία, αφέθηκαν 
ελεύθεροι και είναι 
όλοι καλά στην υγεία 
τους.
Την πληροφορία επι-
βεβαίωσε η αστυνομία 
της Νιγηρίας αλλά και 
η εταιρία στην οποία 
εργάζονται οι τρεις Αυ-
στραλοί, Μacmahon 
Holdings.
Όπως είναι γνωστό  
το όχημα που μετέφε-
ρε τους εργαζόμενους 
δέχθηκε επίθεση από 
οπλοφόρους που πυρο-
βόλησαν και σκότωσαν 
τον οδηγό και στη συ-
νέχεια απήγαγαν τους 
πέντε επιβάτες, εκ των 
οποίων οι τρεις είναι 
Αυστραλοί υπήκοοι.
Τέταρτος Αυστραλός 
που βρισκόταν στο 
όχημα, είχε καταφέρει 
να διαφύγει.

Το πιο ψυχρό πρωϊνό 
του 2016 γνώρισαν την 
Κυριακή οι κάτοικοι του 
Σίδνεϊ ενώ οι πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες συ-
νεχίστηκαν και χθες.
Στην μητροπολιτική 
περιοχή του Σίδνεϊ ο 
υδράργυρος των θερ-
μομέτρων έπεσε στους 
5,6 β. Κελσίου την Κυ-
ριακή το πρωί, ενώ στο 
Ρίτσμοντ (βορειοδυτικά 
του Σίδνεϊ) έπεσε στους 
-1,2 β. Κελσίου.
Θερμοκρασίες κάτω 
από το μηδέν γνώρι-
σαν και οι περιοχές 
Horsley Park, Badgerys 
Creek, Camden και 
Campbelltown.
Η πιο χαμηλή θερμο-
κρασία σημειώθηκε στο 
Stanthorpe, στα σύνορα 
με το Κουίνσλαντ, όπου 
η θερμοκρασία έπεσε 
στους -4,5 β. Κελσίου.
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Η αξέχαστη Τούλα Ζαφειρίου 


