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Μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
ζητά από τα στελέχη 
του Εργατικού Κόµµατος 

Αυστραλία και Ιαπωνία υπογράφουν 
νέα αεροπορική συμφωνία

Κροκόδειλος κάνει απολέπιση 
σε… σαλόνι ομορφιάς!

Διαφέρουν οι σημερινοί 
μετανάστες από εκείνους 
της μεταπολεμικής περιόδου

«Οι σηµερινοί µετανά-
στες δεν έχουν κα-
µιά σχέση µε τους 

µετανάστες της µεταπολεµικής 
περιόδου». Αυτό υποστηρίζει 
ο Καθηγητής Πολιτισµικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Μελβούρνης, Νίκος Παπαστερ-
γιάδης. Ο κ. Παπαστεργιάδης σε 
διάλεξη που έδωσε στην Ελλη-
νική Κοινότητα Μελβούρνης µε 
θέµα «Το µέλλον του Πολυπο-
λιτισµού και το φαινόµενο της 

παγκόσµιας µετανάστευσης», 
υποστήριξε ότι ο σηµερινός 
µετανάστης είναι διαφορετικός 
από αυτόν κατά την µεταπολεµι-
κή περίοδο. Είναι µορφωµένος 
και δεν µετακινείται σε άλλες 
χώρες για µεγάλα χρονικά δια-
στήµατα. 

Οι πρώτοι µετανάστες που 
έρχονταν στην Αυστραλία, είπε, 
εργάζονταν σκληρά για να δη-
µιουργήσουν ένα καλύτερο 
µέλλον για τα παιδιά τους, ενώ 

ο σηµερινός µετανάστης θέλει 
ένα καλύτερο µέλλον για τον 
εαυτό του και το θέλει τώρα.

Ο κ. Παπαστεργιάδης επιχεί-
ρησε µια πολύπλευρη προσέγ-
γιση του θέµατος κάνοντας µια 
ενδιαφέρουσα αναφορά στην 
µετακίνηση των πληθυσµών 
κατά τους τελευταίους αιώνες 
και στους παράγοντες που δια-
µορφώνουν τον σηµερινό µετα-
νάστη και την πολυπολιτισµική 
κοινωνία.

Έκκληση στα µέλη του Ερ-
γατικού Κόµµατος να αρχί-
σουν τη νέα χρονιά µε µε-

γαλύτερη αποφασιστικότητα, έκανε 
η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ.

Στην τελευταία της συνάντηση µε 
τους Οµοσπονδιακούς Βουλευτές 
της παράταξης, η κα Γκίλαρντ ευ-
χαρίστησε τους συνάδελφούς της 
που επέδειξαν- όπως είπε- θάρρος 
στην αντιµετώπιση πολλών προ-
κλήσεων τη χρονιά που πέρασε. «Η 

Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση έδειξε 
ότι µε επιµονή και υποµονή πολλά 
µπορούν να επιτευχθούν», τόνισε η 
Πρωθυπουργός, ενώ στη συνέχεια 
υποστήριξε ότι ανάµεσα στα µεγα-
λύτερα επιτεύγµατα της κυβέρνησής 
της µέσα στο 2011 ήταν η υπερψή-
φιση του νοµοσχεδίου για την επι-
βολή φόρου στις εκποµπές διοξειδί-
ου του άνθρακα, η δηµιουργία 100 
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και 
το Εθνικό Ευρυζωνικό ∆ίκτυο.

Η Αυστραλία και η Ιαπωνία 
υπέγραψαν µια νέα αερο-
πορική συµφωνία, που 

θα επιτρέπει στις αυστραλιανές 
αεροπορικές εταιρείες να πετά-
νε σε µικρότερα ιαπωνικά αερο-
δρόµια, καθώς η Qantas επιδι-
ώκει να ξεκινήσει συνεργασία 
για µια χαµηλού κόστους αερο-
πορική εταιρεία στην Ιαπωνία.
Ο Οµοσπονδιακός υπουρ-

γός Μεταφορών, Anthony 
Albanese, τόνισε ότι η συµφω-
νία επιτρέπει απεριόριστες πτή-
σεις µεταξύ των δύο χωρών, 
συµπεριλαµβανοµένου του Αε-
ροδροµίου Haneda στο Τόκιο, 
και αίρει τους περιορισµούς 
χωρητικότητας στο µεγαλύτε-
ρο Αεροδρόµιο Narita από το 
2013.
«∆ίνει επίσης τη δυνατότητα 

στις αυστραλιανές αεροπορικές 
εταιρείες να πετάνε για πρώτη 
φορά πέρα από την Ιαπωνία, 
όπως στην Κίνα και στην Ευρώ-
πη», δήλωσε ο κ.  Albanese.
Η Qantas, η Japan Airlines και 

η Mitsubishi ανακοίνωσαν σχέ-
δια να ξεκινήσουν µια νέα εγ-
χώρια αεροπορική εταιρεία, την 
Jetstar Japan, ως µέρος της προ-
σπάθειας αύξησης των κερδών 
του εθνικού αεροµεταφορέα της 
Αυστραλίας.
«Περισσότερο από ένα εκα-

τοµµύριο άτοµα πετάνε µεταξύ 

Αυστραλίας και Ιαπωνίας κάθε 
χρόνο και ο αριθµός των επι-
βατών προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά 25% έως το 2010», δήλω-
σε ο κ. Albanese.
Η Jetstar, χαµηλού κόστους 

θυγατρική εταιρεία της Qantas, 
ήταν η πρώτη no-frills αερο-
πορική εταιρεία που ξεκίνησε 

δροµολόγια στην Ιαπωνία, χρη-
σιµοποιώντας το Αεροδρόµιο 
Kansai το 2008.
Η Jetstar Japan, στην οποία η 

Qantas, η JAL και η Mitsubishi 
θα κατέχουν η καθεµιά το 1/3 
των µετοχών, θα ξεκινήσει 
µε αρχικό στόλο 3 νέα Airbus 
A320.

Μια θηλυκή κροκόδειλος που 
υπόκειται σε απολέπιση, µα-
νικιούρ, πεντικιούρ και απο-

τρίχωση φιλοξενεί το νέο promo ενός 
σαλονιού οµορφιάς στο Ντάργουϊν.

Το σαλόνι οµορφιάς Parap Day 
Spa, χρησιµοποίησε ένα θηλυκό κρο-
κόδειλο για το νέο του promo, όπου 
εµφανίζονται υπάλληλοι να χαµογε-
λούν την ώρα που «περιποιούνται» 
τον κροκόδειλο.  Η επίσηµη γραµ-
µή του σπα - που πρόσφατα άλλαξε 

ιδιοκτήτη, βρίσκοντας προφανώς 
έναν πιο «ευφάνταστο» - είναι ότι οι 
κροκόδειλοι µπαίνουν σε περίοδο 
αναπαραγωγής κι έτσι η κροκοδειλί-
να πρέπει να βγει στο... νυφοπάζαρο 
όσο πιο καλλωπισµένη γίνεται. 

Η ιδέα για τα πιο πάνω ανήκει 
στην διευθύντρια του spa, Louanne 
Grasmeder, η οποία µε τον τρόπο 
αυτό ήθελε να δείξει- όπως είπε – 
τι υπηρεσίες προσφέρει το σαλόνι 
οµορφιάς.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ

Ο Οµοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών, Anthony Albanese




