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Νέος Πρόεδρος και Δ.Σ. 
για το Hellenic Village

Μ ετά την πρόσφατη Ετή-
σια Γενική Συνέλευση 
του Hellenic Village 
που πραγµατοποιήθη-

κε στις 3 Ιουνίου 2019, το νε-
οεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συνήλθε τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 
και εξέλεξε τον Γεώργιο Μπλιό-
κα ως Πρόεδρο για τα επόµενα 
δύο χρόνια.
Ο Γεώργιος Μπλιόκας, υπεύ-
θυνος µάρκετινγκ για την εται-
ρεία πληροφορικής, Olympus 
Technology Services, είναι ο σηµε-
ρινός Αντιπρόεδρος της «Meteora 
Thessalias Benevolent Society» και 
πρώην Πρόεδρος και Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Ελλήνων 
Φοιτητών του Πανεπιστηµίου 
Macquarie (MUGA).
 «Θέλω να ευχαριστήσω 
όλο το απερχόµενο συµβούλιο για 
τις προσπάθειές του για το έργο 
του εδώ και πολλά χρόνια και συγ-
χαίρω τη νέα µου οµάδα για την 

εκλογή τους», δήλωσε ο κ. Μπλιό-
κας µετά την εκλογή του.

«Η θέση και η ευθύνη είναι 
µεγάλη, αλλά αποδέχοµαι τα-
πεινά αυτή την ευθύνη και 
υπόσχοµαι να υπηρετήσω µε 
τρόπο ανοικτό, δίκαιο και δι-
αφανή.
«Απευθύνοµαι στους οργανι-

σµούς-µέλη µας και στην ελ-
ληνική κοινότητα του Σίδνεϊ, 
και δεσµεύοµαι: θα σας ακού-
σουµε, θα εργαστούµε σκλη-
ρά για να διασφαλίσουµε το 
µέλλον της κοινότητάς µας και 
θα κάνουµε ό, τι µπορούµε για 
να αξίζουµε την εµπιστοσύνη 
σας». 

Γρήγοροι δρόµοι και  
σύγχρονο σιδηροδροµικό 
δίκτυο το φάρµακο για  
την τόνωση της οικονοµίας
Η κυβέρνηση Morrison εξετάζει ποια από τα 
οδικά και σιδηροδροµικά έργα θα µπορού-
σαν να επιταχυνθούν ώστε να δώσουν ώθηση 
στην εθνική οικονοµία. Η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση επιδιώκει την βελτίωση των οδικών 
και σιδηροδροµικών δικτύων και θα προσπα-
θήσει άµεσα να επιταχύνει τις διαδικασίες που 
καθυστερούν τα µικρά και µεσαίου µεγέθους 
έργα υποδοµής σύµφωνα µε την Australian 
Financial Review. Μια τέτοια εξέλιξη θα µπο-
ρούσε να βελτιώσει τα έσοδα του κράτους και 
να φέρει στα ταµεία του τα χρήµατα που θα 
χαθούν από τα ταµεία λόγω των προγραµµατι-
σµένων περικοπών φόρου εισοδήµατος και τα 
σηµερινά χαµηλότερα επιτόκια. Ο υφυπουργός 
Οικονοµικών Zed Seselja ανέφερε ότι τώρα εί-
ναι η καταλληλότερη στιγµή να επιταχυνθούν 
τα έργα αλλά αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθ-
µό από τις πρωτοβουλίες των Πολιτειών και 
Επικρατειών. «Όσο πιο γρήγορα κατατεθούν 
προτάσεις τόσο πιο άµεση θα είναι η χρηµατο-
δότηση», δήλωσε στο Sky News.

Αυτοπυρπολήθηκε 
πρόσφυγας στο νησί Manus
Ένας πρόσφυγας που κρατείται στο νησί 
Manus αυτοπυρπολήθηκε χθες και προστέθη-
κε στη λίστα των απελπισµένων ανθρώπων 
που έχουν επιχειρήσει να αυτοκτονήσουν ή 
να αυτοτραυµατιστούν στο πρώην κέντρο κρά-
τησης της Αυστραλίας. Ο Σοµαλός άνδρας, 
ηλικίας περίπου 30 ετών, πυρπολήθηκε τη 
∆ευτέρα, σύµφωνα µε πηγές στο νησί Manus 
και οι φρικτές εικόνες που δηµοσιεύτηκαν στα 
κοινωνικά µέσα από κάποιον άλλο πρόσφυ-
γας παρουσιάζουν τον άνθρωπο, µε εγκαύµατα 
στο άνω µέρος του σώµατος, να βρίσκεται στο 
πάτωµα και να είναι επικαλυµµένος µε κάποιο 
χηµικό από αυτά που έχουν οι πυροσβεστή-
ρες. «Οι συνθήκες των προσφύγων στο Manus 
επιδεινώνονται καθηµερινά», έγραψε ο πρό-
σφυγας Shamindan Kanapadhi στο Facebook 
µετά το περιστατικό. Ο άνδρας νοσηλεύτηκε 
για λίγο σε κοντινή κλινική και έλαβε τις πρώ-
τες βοήθειες για τα εγκαύµατα. Έχουν σηµει-
ωθεί περισσότερες από 70 απόπειρες αυτο-
κτονίας ή αυτοτραυµατισµού από περίπου 50 
πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο στο νησί Manus 
από τις αυστραλιανές οµοσπονδιακές εκλογές 
και µετά, πρόσθεσε ο πρόσφυγας. Πριν από 
µια εβδοµάδα ένας ακόµη πρόσφυγας από τη 
Σοµαλίας προσπάθησε να κρεµαστεί και ένας 
31χρονος Ιρανός πρόσφυγας αυτοτραυµατί-
στηκε, σύµφωνα µε το Συνασπισµό ∆ράσης 
για τους Πρόσφυγες. Αυτά τα δύο γεγονότα 
ώθησαν τον εκπρόσωπο του RAC, Ian Rintoul 
να ζητήσει επείγουσα ιατρική µεταφορά όλων 
των ατόµων που βρίσκονται σε κίνδυνο. «Η 
αυστραλιανή κυβέρνηση εξακολουθεί να διώ-
κει ανθρώπους που χρειάζονται διεθνή προ-
στασία», δήλωσε ο κ. Rintoul στις 3 Ιουνίου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
για την περίοδο 2019 – 2021 αποτελείται από τους: 

Πρόεδρος: Γιώργος Μπλιόκας (Μετέωρα), 
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πετρόπουλος  (Παν-Κορινθιακός),  
Αντιπρόεδρος: Πέτρος Σιώµος (Μετέωρα), 
Γραµµατέας: Ανδρέας Καλαβρυτινός (∆ιακόφτο), 
Βοηθός Γραµµατέας: Σαµ Πασχάλης (Μεσολόγγι), 
Ταµίας: Γιώργος Λιανός (ΑΧΕΠΑ), 
Βοηθός Ταµίας: Σωτήρης Κατσιάνας (Ελασσόνα). 
Μέλη (Directors):  Emanuel Francis (Apollo), Vasileos 

Minas (Pan-Thessalian),  Panagiotis 
Achileos (Cyprus Hellene), Andreas 
Kolovos (Hagia Lavra) 

LEZANTA: (A-∆) Andreas Kolovos, Sam Paschalis, George Lianos, Panayiotis Achilleos, Sotiris Katsianas, George Mpliokas, 
Andrew Kalavritinos, Emanuel Francis, Peter Siomos.

Ανησυχούν οι Εργατικοί για τους Αυστραλούς 
που ζουν ή εργάζονται στο Χονγκ Κονγκ
Αυστραλοί πολίτες και εταιρείες θα µπορούσαν 
να παγιδευτούν από τους προτεινόµενους νόµους 
περί εκδόσεως του Χονγκ Κονγκ, σύµφωνα µε την 
εκπρόσωπο του κόµµατος Penny Wong. Οι αλλαγές 
στο νοµοθετικό πλαίσιο θα επιτρέψουν την έκδοση 
ατόµων που κατηγορούνται για εγκληµατικές πρά-
ξεις και ζουν ή ταξιδεύουν µέσω του Χονγκ Κονγκ, 
στην ηπειρωτική Κίνα. Η γερουσιαστής Wong ανη-
συχεί επίσης για το µέλλον των ξένων εταιρειών 
που λειτουργούν στο Χονγκ Κονγκ. «Αυτά είναι θέ-
µατα που ελπίζω ότι οι αρχές του Χονγκ Κονγκ θα 
λάβουν υπόψη», είπε χθες στο ραδιόφωνο ABC. 
«Θα ήθελα επίσης η αυστραλιανή κυβέρνηση να 
εκφράσει τις απόψεις της σχετικά µε τις πιθανές 
συνέπειες για τους Αυστραλούς από αυτές τις αλ-
λαγές». Η υπουργός Εξωτερικών Marise Payne δή-
λωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά το 
νέο νοµοσχέδιο και µελετά τις συνέπειες που µπο-
ρεί να έχει στους Αυστραλούς λέγοντας ότι «η Αυ-

στραλία έχει θέσει το ζήτηµα στην κυβέρνηση του 
Χονγκ Κονγκ». Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
βγήκαν στους δρόµους του Χονγκ Κονγκ το Σαββα-
τοκύριακο για να διαµαρτυρηθούν για τη νοµοθε-
σία. «Σεβόµαστε το δικαίωµα των ανθρώπων να δι-
αδηλώνουν ειρηνικά και να ασκούν την ελευθερία 
του λόγου», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού. 
Ο αρχηγός των Πρασίνων Richard Di Natale ανη-
συχεί ότι οι νόµοι περί έκδοσης θα υπονοµεύσουν 
το νοµικό σύστηµα του Χονγκ Κονγκ και θα εκθέ-
σουν τους ανθρώπους στο «άδικο» καθεστώς της 
Κίνας. «Όλοι γνωρίζουµε ότι το δικαστικό σύστηµα 
της Κίνας είναι βαθιά πολιτικοποιηµένο. Οι κατη-
γορούµενοι αντιµετωπίζουν συχνά κακοµεταχείρι-
ση και βασανιστήρια», δήλωσε ο γερουσιαστής Di 
Natale και πρόσθεσε «η κινεζική κυβέρνηση δεν 
έχει ακόµη εναρµονίσει τους βασικούς ποινικούς 
νόµους και τις πολιτικές της µε τα διεθνή πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων».




