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Με ελικόπτερα 
τροφοδοτούνται 2.000 
εγκλωβισµένοι στη Ν.Ν.Ο.

ΠΝΙΓΗΚΕ ΕΝΑ ΑΓΟΡΑΚΙ 3 ΧΡΟΝΩΝ 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Περικοπές επιδομάτων σε όσους 
δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους

Επέστρεψαν στα σπίτια τους 
οι κάτοικοι του Μάργκαρετ Ρίβερ

Έλληνες σε ξενώνες 
λαθρομεταναστών! 

Αυστραλοί βουλευτές πιέζουν για αναγνώριση 
της γενοκτονίας Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων

Απειλή για την αυστραλιή οικονομία 
η κρίση στην ευρωζώνη

Να αναγνωρίσει τις γενο-
κτονίες σε βάρος των Αρ-
µενίων, των Ελλήνων και 

των Ασσυρίων ζητούν από το αυ-
στραλιανό Κοινοβούλιο αρκετοί 
Βουλευτές και Γερουσιαστές από 
όλα τα κόµµατα. Πρόκειται για 
τον σκιώδη υπουργό Επικοινω-
νιών και πρώην αρχηγό της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης, Μάλ-
κολµ Τέρνµπουλ, τον σκιώδη 
υπουργό Θησαυροφυλακίου Τζο 
Χόκεϊ, τον Κρεγκ Κέλι, τον Μάϊκλ 
Ντάνµπι, τον Τζόελ Φότζιµπον 
(πρώην υπουργό Αµύνης), τον 

Τζον Αλεξάντερ και τον Πολ Φλέ-
τσερ. Ο κ. Τέρνµπουλ είπε χα-
ρακτηριστικά ότι «στην περίοδο 
1914-1923 έγινε ένα έγκληµα σε 
βάρος της ανθρωπότητας και µια 
συστηµατική γενοκτονία Ελλή-
νων, Ασσυρίων και Αρµενίων». 
Σε ανάλογο µήκος κινήθηκαν και 
οι τοποθετήσεις των άλλων βου-
λευτών που υπογράµµισαν ότι 
επιβάλλεται να αναγνωριστούν 
οι συγκεκριµένες γενοκτονίες, 
διευκρινίζοντας πάντως ότι µια 
τέτοια αναγνώριση δεν στρέφεται 
εναντίον της σηµερινής Τουρκί-

ας. Προσφάτως και οι γερουσια-
στές Νίκος Ξενοφών, Λι Ριάνον 
αλλά και ο σκιώδης υπουργός 
Μετανάστευσης, Σκοτ Μόρισον, 
έθεσαν επίσης στη Βουλή το 
θέµα της αναγνώρισης των συ-
γκεκριµένων γενοκτονιών. Στην 
Καµπέρα βρέθηκαν πρόσφατα 
µέλη του Αυστραλο-Ελληνικού 
Συµβουλίου της Νέας Νότιας Ου-
αλίας και εκπρόσωποι Αρµενίων 
και Ασσυρίων για να ενηµερώ-
σουν σχετικά τους Αυστραλούς 
πολιτικούς µέσω της κοινής επι-
τροπής που έχουν δηµιουργήσει.

Με ελικόπτερα γινόταν χθες 
η τροφοδοσία και άλλες 
προµήθειες σε δύο χιλιάδες 

κατοίκους στη βόρεια Νέα Νότια Ου-
αλία, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβι-
σµένοι λόγω των πρόσφατων πληµ-
µυρών. Το Σαββατοκύριακο ένα 
τρίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του 
όταν παρασύρθηκε από τα νερά στο 
πληµµυρισµένο Bingara.

Η Υπηρεσία Έκτακτων Περιστα-
τικών, SES, ανακοίνωσε ότι 1.800 
κάτοικοι της περιοχής Wee Waa βρί-
σκονται εγκλωβισµένοι στα σπίτια 
τους, ενώ η κατάσταση αναµένεται να 

συνεχιστεί µέχρι τουλάχιστον τα τέλη 
αυτής της βδοµάδας.

Πληµµύρες έχουν σηµειωθεί επί-
σης στις περιοχές Tamworth όπου 
ξεχείλισε ο ποταµός Peel, ενώ οι αρ-
µόδιες αρχές προειδοποιούν ότι και 
η στάθµη του νερού στους ποταµούς 
Macintyre, Macleay και Bellinger 
έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Στο µεταξύ η αστυνοµία συνέχιζε 
χθες τις έρευνες για την εντόπιση 
ενός 7χρονου αγοριού που θεάθη-
κε τελευταία φορά την Κυριακή το 
απόγευµα στις όχθες του Ποταµού 
Μurrumbidgee στο Wagga Wagga. 

Οι γονείς που δεν φροντί-
ζουν να εµβολιαστούν τα 
παιδιά τους σύµφωνα µε 

το πλήρες πρόγραµµα µπορεί 
να χάσουν το δικαίωµα σε ση-
µαντικές φοροαπαλλαγές. 

Αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση 
της Αυστραλίας σε µια προσπά-
θεια να αυξηθούν τα ποσοστά 
εµβολιασµού. Συγκεκριµένα, 
όπως αναφέρει η εφηµερίδα 
«Sydney Morning Herald», από 
τον ερχόµενο Ιούλιο περικό-
πτεται επίδοµα ύψους $258 το 
οποίο λαµβάνουν - ανεξαρτή-
τως εισοδήµατος - οικογένειες 

µε παιδιά ως πέντε ετών, αν 
έχουν κάνει όλα τα εµβόλια 
τους. Αντίθετα, αν δεν εµβο-
λιάσουν τα παιδιά τους, δεν 
θα έχουν δικαίωµα να λάβουν 
ένα άλλο οικογενειακό επίδοµα 
που δίνεται σε τρεις δόσεις των 
$726 όταν τα παιδιά είναι ενός, 
δύο και πέντε ετών αντίστοιχα.

Οι έλεγχοι για τήρηση του 
προγράµµατος εµβολιασµών θα 
γίνουν παράλληλα πιο αυστη-
ροί και θα προστεθούν µερικά 
νέα, για να φτάσουν τα δώδεκα 
σε πέντε χρόνια. Πέρα από το 
οικονοµικό όφελος για το κρά-

τος, η κυβέρνηση επιδιώκει να 
αυξήσει ακόµη περισσότερα τα 
ποσοστά των προστατευµένων 
παιδιών, αν και εννέα στα δέκα 
είναι εµβολιασµένα. Ωστόσο, 
πολλοί γονείς επιλέγουν για 
διάφορους λόγους να µην κά-
νουν στα παιδιά τους τα εµβό-
λια θέτοντάς τα έτσι σε µεγάλο 
κίνδυνο. Χαρακτηριστικά, ο κο-
κίτης έχει αυξηθεί κατακόρυφα 
τα τελευταία δύο χρόνια, µε τα 
κρούσµατα να εκτοξεύονται από 
4.864 σε 34.785 µέσα σε µια 
τριετία, ενώ καταγράφηκαν και 
ορισµένοι θάνατοι βρεφών.

Η εκρηκτική κατάσταση που 
επικρατεί στην Ευρωζώ-
νη απειλεί να παρασύρει 

και την αυστραλιανή οικονοµία, 
εφόσον εκτιµάται ότι την τελευ-
ταία εβδοµάδα οι συναλλαγές 
στην Αυστραλία παρουσίασαν 
µείωση 6.5% και «χάθηκαν» 
περίπου $75 δισ. από τις αξίες 
των αυστραλιανών µετοχών.

Αυτό σηµαίνει µεγάλες απώ-
λειες και για όλους όσους έχουν 
αποταµιεύσεις σε ταµεία συντα-
ξιoδότησης- super funds.

Παράλληλα, λόγω της κρί-
σης χρέους της ευρωζώνης και 

δεδοµένου ότι οι αυστραλιανές 
τράπεζες αντλούν το ένα τρί-
το των κεφαλαίων τους από το 
εξωτερικό, πολλοί οικονοµολό-
γοι προβλέπουν ότι µπορεί να 
υπάρξει αύξηση των επιτοκίων, 
αλλά και να χορηγούνται λιγό-
τερα στεγαστικά δάνεια.

Ειδικότερα, ακόµα και αν η 
Αποθεµατική Τράπεζα της Αυ-
στραλίας µειώσει τα επίσηµα 
επιτόκια, λόγω της κρίσης, είναι 
πιθανό οι αυστραλιανές τράπε-
ζες να µην περάσουν τη µείωση 
στους πελάτες τους.

Αν η πρόβλεψη αυτή επαλη-

θευτεί η κρίση στον αυστραλια-
νό στεγαστικό τοµέα αναµένεται 
να είναι ιδιαίτερα οδυνηρή και 
οι τιµές των σπιτιών, που εξα-
κολουθούν να κυµαίνονται σε 
υψηλά επίπεδα να παρουσιά-
σουν σηµαντική πτώση. 

Σύµφωνα µάλιστα µε εκτιµή-
σεις του περιοδικού Economist, 
οι τιµές των σπιτιών της Αυ-
στραλίας είναι υπερτιµηµένες 
και υπάρχει κίνδυνος να µει-
ωθούν έως και 25%, κάτι που 
θα αποτελέσει µεγάλο πλήγµα 
σε όσους έχουν επενδύσει σε 
ακίνητα.

Εκατοντάδες κάτοικοι της 
περιοχής Μάργκαρετ Ρί-
βερ στη ∆υτική Αυστραλία, 

επέστρεψαν προχθές στα σπίτια 
τους, µετά την καταστροφική 
πυρκαγιά που αποτέφρωσε 31 
σπίτια και 6 ξενοδοχεία στην 
περιοχή. Η πυρκαγιά ξεκίνησε 
την περασµένη Τετάρτη ύστερα 
από προγραµµατισµένη καύση 

θάµνων και άλλων ειδών χαµη-
λής βλάστησης από την αρµό-
δια υπηρεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος στο πλαίσιο κα-
θαρισµών στην ευρύτερη περι-
οχή. Από άγνωστη µέχρι στιγ-
µής αιτία, η φωτιά ξέφυγε από 
τον έλεγχο των πυροσβεστών 
µε αποτέλεσµα να προκληθούν 
σηµαντικές καταστροφές στην 

ευρύτερη περιοχή.
Περίπου 400 άνδρες της Πυ-

ροσβεστικής Υπηρεσίας έδω-
σαν άνιση µάχη µε τις φλόγες 
προκειµένου να περιορίσουν 
την έκταση της φωτιάς, ενώ στη 
διάρκεια της πυρκαγιάς είχαν 
κλείσει αρκετά σχολεία και κε-
ντρικοί δρόµοι ορισµένων πα-
ραθαλάσσιων πόλεων.

Ένα πρωτοφανές κύµα µετανά-
στευσης, που όµοιό του είχε 
να γνωρίσει η Ελλάδα από τη 

δεκαετία του ’60, βρίσκεται σε εξέλιξη 
τον τελευταίο καιρό. Χιλιάδες Έλλη-
νες φεύγουν αναζητώντας ένα καλύ-
τερο αύριο, µακριά από τους φόρους, 
τα χαράτσια, τις µειώσεις µισθών και 
την ανεργία. Όµως, η φυγή δεν είναι 
εύκολη υπόθεση και πολλοί συµπα-
τριώτες µας καταλήγουν σε ξενώνες 
µε τους ντόπιους να τους αντιµετωπί-
ζουν σαν λαθροµετανάστες. 

Μόνο το τελευταίο δεκαπενθήµερο, 
περίπου χίλιοι  Έλληνες έχουν φθά-
σει στην Αυστραλία µε τουριστική 
βίζα και προσπαθούν µε κάθε τρόπο 
να βρουν µια δουλειά για να καταφέ-
ρουν να µείνουν στη χώρα. Όλοι τους 
έφυγαν κατά την περίοδο της µεγάλης 
πολιτικής αστάθειας, του προηγού-
µενου µήνα. Πολλοί ταξίδεψαν υπό 

καθεστώς πανικού, χωρίς να έχουν 
κάνει την παραµικρή προεργασία ή 
προετοιµασία. 

Ο γραµµατέας της ελληνικής κοι-
νότητας στη Μελβούρνη, Κ. Μάρκου 
προειδοποιεί τους επίδοξους µετανά-
στες, ότι η υπόθεση «Αυστραλία» δεν 
είναι εύκολη. «Όσοι µεταναστεύουν 
θεωρούν ότι ερχόµενοι στην Αυ-
στραλία, θα βρουν αµέσως δουλειά. 
Κάνουν λάθος. Η εύρεση εργασίας 
είναι µία χρονοβόρα διαδικασία και 
χρειάζεται πολύ ψάξιµο». 

Πάντως, σύµφωνα µε το δηµοσίευ-
µα, η κατάσταση θα γίνει ακόµη πιο 
δύσκολη, καθώς η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας έχει δώσει οδηγία στην 
πρεσβεία στην Αθήνα, να περιορίσει 
δραστικά την έκδοση βίζας για Έλλη-
νες πολίτες, ιδίως για όσους δεν µπο-
ρούν να τεκµηριώσουν το λόγο του 
ταξιδιού τους.

Το ύψος των υδάτων έχει φτάσει να καλύπτει ώς και πινακίδες




