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Η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ συνεχάρη χθες 
τον πρώην πρωθυπουρ-

γό της χώρας, Τζον Χάουαρντ, ο 
οποίος έχει ενταχθεί στην τιµη-
τική τάξη British Order of Merit 
από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι η τι-
µητική αυτή διάκριση αναγνω-
ρίζει την πλήρη αφοσίωση του 
κ. Χάουαρντ προς την πατρίδα 
του, την οποία υπηρέτησε από 
το ανώτερο αξίωµα για πολλά 
χρόνια και ως βουλευτής για 33 
χρόνια. Η σχετική ανακοίνω-
ση της ένταξης του κ. Χάουαρντ 
στην τάξη British Order of Merit 
έγινε από την ιστοσελίδα της βα-
σιλικής οικογένειας ανήµερα της 
Πρωτοχρονιάς. Ανάµεσα στους 
Αυστραλούς που εντάχθηκαν στο 
παρελθόν στην τάξη αυτή είναι 
οι Samuel Alexander, Gilbert 
Murray, Sir Macfarlane Burnett, 
Sir Owen Dixon, Lord Florey, 
Sir Sidney Nolan και Dame Joan 
Sutherland.

Η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ απέρριψε κατη-
γορηµατικά την πρόταση 

του πρώην ηγέτη της χώρας, 
Μποµπ Χόουκ, για µείωση της 
εκπροσώπησης των εργατικών 
συνδικάτων στο Εργατικό Κόµµα.

Ο κ. Χόουκ, πρώην Γενικός 
Γραµµατέας της Αυστραλιανής 
Συνοµοσπονδίας Εργατικών 
Συνδικάτων (ACTU), σε συ-

νέντευξή του στην εφηµερίδα 
Australian Financial Review, 
υποστήριξε ότι το συνδικαλιστικό 
κίνηµα «πνίγει» το κόµµα.

Η κα Γκίλαρντ όµως υποστη-
ρίζει ότι η µελλοντική συµµετο-
χή του συνδικαλιστικού κινή-
µατος στο Εργατικό Κόµµα είναι 
πολύ σηµαντική. «Πιστεύω ότι 
το συνδικαλιστικό κίνηµα είναι 
αναγκαίο για την εκπροσώπηση 

των αναγκών των εργαζοµένων 
της χώρας, και πολύ σηµαντικό 
για την αυστραλιανή κοινωνία. 
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι ήταν το συνδικαλιστικό κίνη-
µα που πάλεψε δίπλα στο Εργα-
τικό Κόµµα για να απαλλαγούµε 
από το σύστηµα Work Choices 
που είχε καθιερώσει στη χώρα 
η πρώην κυβέρνηση Συνασπι-
σµού», τόνισε η πρωθυπουργός.

Ο Ελληνοαυστραλός Τζέϊµς 
Καστρίσιον (Καστριτσιώ-
της) και ο φίλος του, επί-

σης Αυστραλός, Τζάστιν Τζονς 
κατάφεραν να φθάσουν - µε κα-
θυστέρηση δέκα ηµερών - στον 
Νότιο Πόλο. Εκεί ύψωσαν την 
αυστραλιανή σηµαία και τώρα 
βρίσκονται στον δρόµο της επι-
στροφής, για να φθάσουν στη 
Βόρεια Ανταρκτική έως τις 24 
Ιανουαρίου.

Η τελευταία πτήση του καλο-
καιριού για το Νότιο Ηµισφαί-
ριο θα αναχωρήσει από την 
Ανταρκτική στις 24 Ιανουαρίου 
και ύστερα από αυτήν δεν θα 
υπάρξει άλλη για αρκετό καιρό, 
καθώς τον χειµώνα δεν διεξά-

γονται πτήσεις. wΟ Τζέϊµς Κα-
στριτσιώτης και ο Τζάστιν Τζονς 
έχουν ήδη διανύσει 1.150 χιλιό-
µετρα, αλλά πρέπει να κάνουν 

και άλλα 1.100, για να πετύχουν 
τον στόχο τους.

Οι κακές καιρικές συνθήκες 
που τους υποχρέωσαν να καθυ-
στερήσουν τους ανάγκασαν, επί-
σης, να περιορίσουν την κατα-
νάλωση φαγητού, για να έχουν 
αποθέµατα. Μέσα από την σελί-
δα τους στο Facebook δηλώνουν 
εξαντληµένοι, αλλά και αποφα-
σισµένοι. Γράφουν µάλιστα πως, 
φθάνοντας στον Νότιο Πόλο, 
επιτέλους έπλυναν τις κάλτσες 
και τα εσώρουχά τους.

Παράλληλα µε το ρεκόρ, συ-
γκεντρώνουν και χρήµατα από 
την υπερ-προσπάθειά τους, για 
να βοηθήσουν νεαρά άτοµα που 
πάσχουν από καρκίνο.

Με ένα φαντασµαγορικό σόου 
πυροτεχνηµάτων που διήρ-
κησε 15 λεπτά υποδέχθηκε 

το Σίδνεϊ το νέο έτος. Περισσότερα 
από ένα 1,5 εκατοµµύριο άτοµα συ-
γκεντρώθηκαν στο λιµάνι της µε-
γαλούπολης για να γιορτάσουν τον 
ερχοµό του νέου έτους και να απο-
λαύσουν την επίδειξη πυροτεχνηµά-
των. Ο καλός καιρός βοήθησε τους 
διοργανωτές και τον κόσµο να συµ-
µετέχει µαζικά. Περισσότεροι από 

2.800 αστυνοµικοί περιπολούσαν 
την ευρύτερη περιοχή του λιµανιού 
και πραγµατοποιούσαν ελέγχους για 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 
Να σηµειωθεί ότι το υπερθέαµα µε 
τα πυροτεχνήµατα στο Σίδνεϊ, ήταν 
το µεγαλύτερο στον κόσµο, και στοί-
χισε 6,4 εκατοµµύρια δολάρια.

Συνολικά επτά τόνοι πυροτεχνη-
µάτων φώτισαν τον ουρανό του Σίδ-
νεϊ, δηµιουργώντας 100.000 «εκρή-
ξεις» µέσα σε 15 λεπτά.

Σε επιφυλακή βρίσκονταν χθες 
οι κάτοικοι της βόρειας Βικτώ-
ριας, εφόσον επικράτησαν για 

άλλη µια µέρα υψηλές θερµοκρασί-
ες και ο κίνδυνος πυρκαγιών ήταν 
µεγάλος. Ο υδράργυρος των θερµο-
µέτρων ξεπέρασε τους 41 βαθµούς 

Κελσίου και για τον λόγο αυτό είχε 
απαγορευθεί πλήρως το άναµµα φω-
τιάς σε ανοικτούς χώρους.

Παρόµοιες καιρικές συνθήκες επι-
κρατούν και στη βορειοδυτική Νότια 
Αυστραλία, καθώς και σε πολλές πε-
ριοχές της ∆υτικής Αυστραλίας.

Τιµητική διάκριση στον Τζον Χάουαρντ 
από τη βασίλισσα της Αγγλίας

Φαντασμαγορικά άλλαξε 
ο χρόνος στην Αυστραλία 

Η πρωθυπουργός απορρίπτει 
πρόταση του Μπομπ Χόουκ

Σε επιφυλακή για πυρκαγιές
η  βόρεια Βικτώρια
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Έφθασε στον Νότιο Πόλο 
ο Τζέϊµς Καστρίσιον
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