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Πιέσεις και από  
την Αυστραλία για 
την κατάργηση της 
θανατικής ποινής
Πιέσεις προς τους ηγέτες κρατών για την 
κατάργηση της θανατικής ποινής, ασκεί το 
Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Θανατικής 
Ποινής, σε μια περίοδο που μειώνεται μεν 
ο αριθμός των χωρών που επιβάλλουν την 
εσχάτη των ποινών, αλλά αυξάνεται ο αριθ-
μός των ανθρώπων που εκτελούνται.
Στο Συνέδριο αυτό, που πραγματοποιήθηκε 
στη Νορβηγία, επικεφαλής της αυστραλια-
νής αντιπροσωπείας ήταν ο Ειδικός Απε-
σταλμένος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Philip Ruddock.
Έντονο ενδιαφέρον εκφράστηκε για τις από-
ψεις της Αυστραλίας στο θέμα αυτό, και στο 
Συνέδριο αναφέρθηκε ότι παρατηρήθηκε τα 
τελευταία χρόνια πρόοδος στη μείωση του 
αριθμού των χωρών όπου επιβάλλεται η θα-
νατική ποινή.
Στο Συνέδριο αποφασίστηκε να ασκηθούν 
πιέσεις στη Λευκορωσία, που είναι η μόνη 
χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο όπου επιβάλ-
λεται η εσχάτη των ποινών.
Οι περισσότερες εκτελέσεις πραγματοποι-
ούνται σε πέντε χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Κίνας, των ΗΠΑ, και της Σαουδικής 
Αραβίας.

Το ψυχρό μέτωπο από την Ανταρκτική 
έφερε το τσουχτερό κρύο στη Ν.Ν.Ο. 
Τ

ις χαμηλότερες θερμοκρασίες για μήνα 
Ιούνιο των τελευταίων 30 χρόνων, γνώ-
ρισε η Νέα Νότια Ουαλία ιδιαίτερα το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τη 

Δευτέρα.
Κακοκαιρία επικράτησε σε όλη σχεδόν την Αυ-
στραλία  με βαριά καιρικά φαινόμενα. Η βαρυ-
χειμωνιά επηρέασε την Νέα Νότια Ουαλία όπου 
οι χιονοπτώσεις και η παγωνιά είχαν επιπτώσεις 
στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε ορισμένους 
δρόμους που έκλεισαν.
Οι σφοδροί άνεμοι που σημειώθηκαν στο νότιο 

Κουίνσλαντ είχαν αποτέλεσμα τη διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, 
ενώ πλημμύρες προκλήθηκαν και στη Νότια Αυ-
στραλία.
Καλά νέα βέβαια για τους σκιέρ και τους λάτρεις 
των χειμερινών σπορ καθώς πολλά χιονοδρομι-
κά κέντρα άνοιξαν και οι πίστες στρώθηκαν με 
φρέσκο χιόνι. Στις ορεινές περιοχές την Βικτώ-
ριας και της Νέας Νότιας Ουαλίας σημειώθηκαν 
χιονοπτώσεις με τη θερμοκρασία να πέφτει αρκε-
τά κάτω από το μηδέν αλλά και με αρκετά εκατο-
στά νέες στρώσεις χιονιού.

ΨΗΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΗΛΗ Β
Πάνω από τη γραμμή1

Μετά αριθμήστε άλλλες 5 επιλογές σας

Μια δυνατή φωνή για τους ηλικιωμένους
“Για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο σύστημα”

Κυριάκος Κολιάδης
Kerry Koliadis

Email: kerry@supa.org.au

Ορισμένα από τα πολιτικά μας προγράμματα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
* Επιδόματα Γήρατος - φρένο στις αλλαγές!
* Εφάπαξ - φρένο στις αλλαγές!
* Έρευνα από Βασιλική Επιτροπή στις τράπεζες!
* Έρευνα στον τομέα επενδύσεων.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
* Φροντίδα Ηλικιωμένων - Καλύτερη χρηματοδότηση 
και καλύτερα προγράμματα.

* Κατ’ οίκον Φροντίδα - Καλύτερη χρηματοδότηση
και καλύτερα προγράμματα.

* Παναυστραλιανή στρατηγική για την αντιμετώπιση 
της άνοιας.

* Παναυστραλιανό πρόγραμμα παρηγορητικής φροντίδας.

ΥΓΕΙΑ
* Μέντικερ - όχι πληρωμές από ηλικιωμένους.
* Παθολογία - όχι πληρωμές από ηλικιωμένους.

ΣΤΕΓΑΣΗ
* Διορισμό Omdudsman σε θέματα 

Κοινοτήτων Ηλικιωμένων.
* Προσιτά ενοίκια για τους ηλικιωμένους.
* Αύξηση της Κοινωνικής Στέγασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.supa.org.au
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