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E πίσκεψη στις εγκαταστάσεις 
του Οργανισµού της Βασι-
λειάδας στο Μιράντα πραγ-
µατοποίησε η Πολιτειακή 

Βουλευτής της περιοχής, Ελένη 
Πετεινού. 
Την Βουλευτή υποδέχτηκαν ο Πρό-
εδρος της Βασιλειάδας, κ. Ιορδά-
νης Ιορδανίδης, ο Αντιπρόεδρος 
∆ρ Θεοδόσης Πενκλής, το µέλος 
του ∆.Σ. κ. Χάρης Εξικάνας και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος, πατήρ Νι-
κόλαος Σταυρόπουλος.
Σκοπός της επίσκεψης της ελλη-

νικής καταγωγής πολιτικού, η πα-
ράδοση, εκ µέρους της Πολιτεια-
κής Κυβέρνησης, επιταγής ύψους 
16,500 δολαρίων για την δηµιουρ-
γία κήπου όπου οι πάσχοντες από 
άνοια ένοικοι θα µπορούν να πε-
ριηγηθούν µε ασφάλεια, να ψυχα-
γωγηθούν και να συναντήσουν την 
οικογένεια τους και τους φίλους 
τους. Ο ειδικός σχεδιασµός τέτοιου 
είδους κήπων επιτρέπει στους πά-
σχοντες να λάβουν µέρος σε µια 
σειρά δραστηριότητες που βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής τους.

Η κα Πετεινού συνοµίλησε µε ενοί-
κους του οίκου ευγηρίας, ξεναγή-
θηκε σε όλους τους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους του ιδρύ-
µατος και έµεινε εντυπωσιασµένη 
από την ποιότητα ζωής των ηλικι-
ωµένων.
Να σηµειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις 
του Μιράντα διαθέτουν 100 κλίνες 
για άτοµα µε αυξηµένες απαιτήσεις 
φροντίδας και υποστήριξης καθώς 
το ίδρυµα θέτει ως πρώτο στόχο 
την ποιοτική και αξιοπρεπή διαβί-
ωση τους.

Επίσκεψη της Βουλευτού 
Ελένης Πετεινού στις 
εγκαταστάσεις της 
Βασιλειάδας στο Ράντγουικ
16,500 δολάρια από την Πολιτειακή Κυβέρνηση για την δηµιουργία «Κήπου Άνοιας»

Την κα Esta Paschalidis-Chilas τίµησε ως «Γυναίκα της Χρονιάς» 
για το Canterbury το 2018 η Πολιτειακή βουλευτής Σοφία Κώτση
Ο κ. Kayee Griffin (πρώην αναπληρωτής πρόεδρος 
του Νοµοθετικού Συµβουλίου της Νέας Νότιας Ου-
αλίας και πρώην δήµαρχος του Καντερµπέρι) παρέ-
δωσε το βραβείο στην κ. Paschalidis-Chilas, εκ µέ-
ρους της κα Κώτση, στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Darling Harbour. «Ως υπουργός Σκιώδους και ως 
βουλευτής, είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ µε 
την Esta σε διάφορα θέµατα που αφορούν στην κοι-
νότητά µας», δήλωσε η κ. Κώτση.
 «Η κ. Paschalidis-Chilas έχει σηµαντικό έργο σε δι-
άφορους τοµείς, όπως η υποστήριξη σε νέους µετα-
νάστες και πρόσφυγες και η προώθηση της πολυπο-
λιτισµικότητας. Έχει επίσης ασχοληθεί µε ζητήµατα 
που αφορούν την εκπαίδευση στο Καντέρµπουρυ 
ως Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Earlwood και πιο πρόσφατα ως µέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ποντιακού Ελληνικού 
Συνδέσµου – Ποντοξενιτέας. Έχει διατελέσει διευ-
θυντής και διευθύνων σύµβουλος σε πολλές ορ-
γανώσεις, µεταξύ των οποίων είναι το Settlement 
Services International, το κέντρο πόρων µετανα-
στών Metro, η NSW Health, η Metro Assist, το NSW 
Ethnic Communities Council και πολλοί άλλοι. Η 
αίσθηση της κοινότητας και της δηµόσιας υπηρεσίας 
της Esta αποδεικνύεται περαιτέρω στον ρόλο της ως 
πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου στο Καντέρµπουρυ, 
όπου εργάστηκε ακούραστα για να εκπροσωπήσει 
και να βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής και 
την κοινότητά µας. Η Esta είχε θετική επίδραση στη 
ζωή πολλών ανθρώπων στην κοινότητά µας και εί-

µαστε πολύ τυχεροί που την έχουµε ως πρεσβευτή 
της περιοχής µας και θετικό πρότυπο για τις νέες 
γυναίκες», ανέφερε µεταξύ άλλων η βουλευτής του 
Καντερµπέρι.

Ένα από τα µικρότερα φυλάκια της Αυστραλίας δηµιουργεί 
µια ανταρσία, µεταφέροντας την οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
στα Ηνωµένα Έθνη. Το Νησί Norfolk θα ζητήσει από την Επι-
τροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών να 
διερευνήσει τις καταγγελίες µειονοτήτων που χάνουν τα δι-
καιώµατά τους στο νησί, ιστορική πατρίδα των ναυτικών από 
την εξέγερση του Bounty κατά του William Bligh.
Η υπόθεση είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει την προσοχή του 
πρωθυπουργού Malcolm Turnbull, κυρίως διότι την αναλαµ-
βάνει ο µεγαλοδικηγόρος Geoffrey Robertson.
Ο πρόεδρος του Συµβουλίου των Πρεσβυτέρων του Norfolk, 
Albert Buffett, κατέθεσε την προσφυγή κατά της αυστραλι-

ανής κυβέρνησης στο Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή των 
Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Σε αυτήν 
κατηγορεί την Κοινοπολιτεία ότι παραβιάζει πολυάριθµα ση-
µεία του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται το 
άρθρο 27, που προστατεύει τα δικαιώµατα των µειονοτήτων 
να απολαµβάνουν τη δική τους κουλτούρα και να χρησιµο-
ποιούν τη δική τους γλώσσα.
Ισχυρίζεται ότι υπήρξαν κατασχέσεις ιστορικών αντικειµέ-
νων, εµβληµάτων και κοινοβουλευτικών αρχείων, που χρο-
νολογούνται από το Bounty και τη µεταφορά των κρατουµέ-
νων το 1856.

Αναφέρει επίσης ότι η κυβέρνηση έχει πάρει υπό τον έλεγχό 
της τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό, ο οποίος περιλάµβα-
νε προγράµµατα στη γηγενή γλώσσα, και έτσι περιορίζει την 
πρόσβαση στην κοινότητα. Επίσης, σύµφωνα µε την καταγγε-
λία, η κυβέρνηση έκλεισε την πτέρυγα µητρότητας του νοσο-
κοµείου του νησιού, εµποδίζοντας τις γεννήσεις στο Norfolk.
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας ελέγχει δηµόσιες 
εγκαταστάσεις στο νησί. Αλλά οι ντόπιοι λένε ότι, επειδή δεν 
µπορούν να ψηφίσουν στις πολιτειακές εκλογές, δεν έχουν 
κανένα ρόλο στη διαχείριση της εγκληµατικότητας, της υγεί-
ας, της εκπαίδευσης και της πολιτικής για την κοινωνική 
ασφάλιση.

Το Κουίνσλαντ ζητά αναθεώρηση 
της άδειας για το Adani, 
σε δύσκολη θέση ο Turnbull
Ο Malcolm Turnbull έχει κατηγορήσει τον Bill Shorten για δι-
προσωπία σχετικά µε το ορυχείο Adani, αλλά οι στατιστικές 
δείχνουν τώρα ότι η πλειοψηφία των κατοίκων του Κουίνσλαντ 
ζητούν αναθεώρηση της έγκρισης του σχεδίου – απ’ ό,τι φαί-
νεται, η «κατάρα του Adani» έχει πλήξει και τον πρωθυπουργό 
Malcolm Turnbull.
Ο κ. Turnbull έχει επιτεθεί πολλές φορές στο παρελθόν στον κ. 
Shorten µε το επιχείρηµα ότι στήριζε το ορυχείο όταν βρισκό-
ταν στο Κουίνσλαντ, αλλά αντιτέθηκε σε αυτό όταν βρέθηκε στην 
έδρα του Batman της Μελβούρνης, το οποίo έχει επαναληπτι-
κές εκλογές το Σάββατο.Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσίευσε 
σήµερα το Ινστιτούτο της Αυστραλίας, τα δύο τρίτα των ψηφο-
φόρων στην έδρα του κ. Turnbull στο Wentworth και το 60% του 
εκλογικού σώµατος στο Brisbane επιθυµούν αναθεώρηση της 
περιβαλλοντικής έγκρισης του έργου. 
Η έρευνα µπορεί να σηµαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα έρθει σε 
σύγκρουση µε τους ίδιους του τους ψηφοφόρους.
«Το Adani δεν είναι σηµαντικό µόνο για το Batman. Πρόκειται 
για ένα ζήτηµα σηµαντικό για την ίδια την κυβέρνηση και τον 
πρωθυπουργό, αυτή τη στιγµή» δήλωσε η Ebony Bennett, ανα-
πληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Αυστραλίας.
Η κυρία Bennett δήλωσε ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στις 
έδρες του Wentworth και του Brisbane Aldo, τις οποίες κρατούν 
οι Φιλελεύθεροι, διαφωνούν µε τη χρήση χρηµάτων των φορο-
λογουµένων για την επιδότηση του ανθρακωρυχείου του Adani.
«Οι περισσότεροι συµφωνούν ότι η Αυστραλία πρέπει να σταµα-
τήσει την επέκταση της εξόρυξης άνθρακα και να προχωρήσει 
στη γρήγορη κατασκευή εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και αποθήκευσης, έτσι ώστε να µειώσει τις επιδει-
νούµενες επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή» ανέφερε.

Το Νησί Norfolk παραπέµπει την Αυστραλία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών

Ο Βουλευτής του Λακέµπα Jihad Dib MP, η κα Esta 
Paschalidis-Chilas και ο κ. Kayee Griffin

Η κα Esta Paschalidis-Chilas και η Βουλευτής Σοφία Κώτση




