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Τ ην απόλυτη ικανοποίησή 
του για την απαλλαγή του 
Ανουάρ Ιµπραήµ, ηγέτη 

της αντιπολίτευσης στη Μαλαι-
σία από τις κατηγορίες για σο-
δοµισµό, εξέφρασε ο Αυστραλός 
υπουργός Εξωτερικών, Κέβιν 
Ραντ. ∆ικαστήριο αποφάσισε την 
απαλλαγή του κ. Ιµπραήµ, τονί-
ζοντας ότι τα στοιχεία DNA που 
κατέθεσε η κατηγορούσα αρχή 
είναι αναξιόπιστα και απέρριψε 
την υπόθεση.

Ο 64χρονος Ανουάρ Ιµπρα-
ήµ αρνείτο τις κατηγορίες και 
µιλούσε για προσπάθεια της 
κυβέρνησης να καταστρέψει τις 
πολιτικές του φιλοδοξίες και την 
επιρροή του.

«Χαίροµαι ιδιαίτερα που ο 
κ. Ανουάρ έχει απαλλαγεί από 
τις κατηγορίες για σοδοµισµό», 
ήταν η χαρακτηριστική δήλωση 
του κ. Ραντ.

Να σηµειωθεί ότι ο Ανουάρ 
Ιµπραήµ είχε ταχθεί ενάντια στη 
συµφωνία ανάµεσα στην Αυ-
στραλία και τη Μαλαισία για την 
ανταλλαγή προσφύγων. «Πώς 
µπορείτε να αναµένετε από εµάς 
να υποστηρίξουµε ένα τέτοιο 
πρόγραµµα, όταν έχουµε ένα 
τόσο άσχηµο µητρώο στη µετα-
χείριση παράνοµων µεταναστών 
σ’ αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει ο 

κ. Ιµπραήµ απευθυνόµενος στην 
αυστραλιανή κυβέρνηση. Για την 
αθώωσή του ο ηγέτης της αντι-
πολίτευσης δήλωσε ότι «αποδό-
θηκε δικαιοσύνη», προσθέτο-
ντας ότι θα κερδίσει τις επόµενες 
εκλογές. Από την πλευρά του, ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης της Μα-
λαισίας είπε πως η απόφαση του 
δικαστηρίου δείχνει πως η ∆ι-
καιοσύνη δεν επηρεάζεται από 
την κυβέρνηση. Ο πρώην ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός είχε 
συλληφθεί το 2008 µετά από 
καταγγελία περί σοδοµισµού 
από πρώην βοηθό του. Εκατο-
ντάδες υποστηρικτές του είχαν 
συγκεντρωθεί έξω από δικα-
στήριο στην Κουάλα Λουµπούρ, 
πανηγυρίζοντας στο άκουσµα 

της απόφασης της αθώωσής του. 
∆ύο άνθρωποι τραυµατίστηκαν 
σε εκρήξεις που σηµειώθηκαν 
µετά την ανακοίνωση της από-
φασης. Σύµφωνα µε την αστυνο-
µία, δύο εκρηκτικοί µηχανισµοί 
είχαν τοποθετηθεί κάτω από 
αστυνοµικούς κώνους στο χώρο 
στάθµευσης του δικαστηρίου.

Το 1998 ο Ανουάρ, αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης εκείνη την 
εποχή, παραιτήθηκε από τα κα-
θήκοντά του και καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση µετά τις κατηγορί-
ες του σοδοµισµού και της δια-
φθοράς που του απαγγέλθηκαν. 
Αφού πέρασε έξι χρόνια στη 
φυλακή, αφέθηκε ελεύθερος το 
2004, καθώς ακυρώθηκε η κα-
ταδίκη του για σοδοµισµό.

Μεγαλύτερες διαστάσεις παίρ-
νει καθηµερινά η υπόθεση 
της κράτησης τριών Αυστρα-

λών οικολόγων ακτιβιστών σε ιαπω-
νικό φαλαινοθηρικό. Η οµοσπονδι-
ακή υπουργός ∆ικαιοσύνης, Νίκολα 
Ρόξον, τόνισε ότι η αυστραλιανή κυ-
βέρνηση δεν γνωρίζει πού βρίσκεται 
το ιαπωνικό φαλαινοθηρικό Shonan 
Maru No 2, ενώ όλες οι προσπά-
θειές της να επικοινωνήσει µε τους 
τρεις Αυστραλούς ακτιβιστές, έχουν 
αποτύχει. Η κα Ρόξον ανάφερε ακό-
µη ότι η Καµπέρα έχει ζητήσει από 
την ιαπωνική κυβέρνηση να παρέµ-
βει ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι 
τρεις Αυστραλοί ακτιβιστές. ∆ηµοσι-
ογραφικές πληροφορίες ανέφεραν 
ότι οι τρεις Αυστραλοί κατήλθαν σε 

απεργία πείνας πάνω στο πλοίο στο 
οποίο κρατούνται, ενώ εκφράζονται 
έντονες ανησυχίες ιδιαίτερα για τους 
δύο οι οποίοι χρειάζονται φαρµα-
κευτική περίθαλψη. 

Οι τρεις οικολόγοι ακτιβιστές της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης Forest 
Rescue, όλοι κάτοικοι ∆υτικής Αυ-
στραλίας, επιβιβάστηκαν στο φα-
λαινοθηρικό Shonan Maru No 2 
διαµαρτυρόµενοι για το ετήσιο κυ-
νήγι φαλαινών στην Ανταρκτική. 
Πρόκειται για τον Geoffrey Owen 
Tuxworth από το Περθ, τον Simon 
Peterffy από το Bunbury και τον 
Glen Pendlebury από το Fremantle.

Οι ακτιβιστές δεν αφέθηκαν να 
φύγουν και είναι “αιχµάλωτοι”, 
σύµφωνα µε την Sea Shepherd.

Τ ο κόµµα «Ένα Έθνος» θα προ-
στεθεί αύριο Πέµπτη στη λίστα 
των πολιτικών παρατάξεων 

που θα διεκδικήσουν την βουλευτι-
κή έδρα του Μπρίσµπαν, Ashgrove, 
στις επόµενες πολιτειακές εκλογές.

Την έδρα αυτή, ως γνωστόν, διεκ-
δικεί ο αρχηγός του Φιλελεύθερου 
Εθνικού Κόµµατος του Κουίνσλαντ, 
Κάµπελ Νιούµαν. Την έδρα κατέχει 
η Εργατική Kate Jones και ο κ. Κά-
µπελ χρειάζεται στροφή 7,1% των 
ψήφων µε το µέρος του για να «εκ-

θρονίσει» την κα Τζόουνς. Την έδρα 
διεκδικούν ακόµη η Σάντρα Μπέϊλι 
του κόµµατος των Αυστραλών Οικο-
λόγων και υποψήφιος του Αυστρα-
λιανού Κόµµατος του Κάτερ, το όνο-
µα του οποίου δεν έχει ανακοινωθεί 
ακόµη. Το κόµµα «Ένα Έθνος» θα 
ανακοινώσει το όνοµα του δικού του 
υποψήφιου αύριο Πέµπτη.

Το «¨Ενα Έθνος» θα διεκδικήσει 
επίσης τις έδρες Logan, Southport, 
Capalaba, Cook, Beaudesert και 
Brisbane.

Θύελλα αντιδράσεων αναµένε-
ται να προκαλέσουν οι δηλώ-
σεις της σκιώδους υπουργού 

Πολιτογράφησης, Τερέζα Γκαµπάρο, 
η οποία τόνισε ότι οι νέοι µετανά-
στες πρέπει να διδαχθούν τη σηµα-
σία της χρήσης αποσµητικών και θα 
πρέπει να µάθουν να περιµένουν 
σε ουρές αναµονής χωρίς να σπρώ-
χνουν τα άτοµα που βρίσκονται 
µπροστά τους.

Η κα Γκαµπάρο σε χθεσινές της 
δηλώσεις στην εφηµερίδα The 
Australian, τόνισε ότι οι εργοδότες 
πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή για 
τους ειδικευµένους µετανάστες που 
φέρνουν στη χώρα, ενηµερωτικά 
προγράµµατα για την αυστραλιανή 
κουλτούρα. Εξέφρασε δε την ανη-
συχία ότι οι νέοι µετανάστες που 
έρχονται στην Αυστραλία µε βίζα 
εργασίας, δεν αφοµοιώνονται στην 
αυστραλιανή κοινωνία επειδή δεν 
γνωρίζουν βασικά θέµατα κουλτού-
ρας που αφορούν στην υγεία και 
στον τρόπο ζωής των Αυστραλών.

Η κα Γκαµπάρο, τόνισε ότι οι δη-
λώσεις της ίσως ενοχλήσουν πολλά 
άτοµα, αλλά επιµένει ότι οι νέοι µε-
τανάστες πρέπει να ενηµερώνονται 
όχι µόνο σε θέµατα αυστραλιανής 
κουλτούρας, αλλά και σε θέµατα 
που αφορούν στα δικαιώµατα που 
έχουν και πώς µπορούν να βελτιώ-
σουν τις πιθανότητές τους για εξεύ-
ρεση εργασίας.

Η Καµπέρα χαιρετίζει 
την αθώωση του Ανουάρ Ιµπραήµ

Το κόµµα «Ένα Έθνος» 
θα διεκδικήσει την έδρα 
του Ashgrove 

Προκλητικές δηλώσεις 
σκιώδους υπουργού 
για τους νέους µετανάστες

Μεγαλύτερες διαστάσεις 
παίρνει η υπόθεση κράτησης 
των τριών Αυστραλών οικολόγων

ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΟ∆ΟΜΙΣΜΟ

30ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΣΥΔΝΕΫ 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ, 
ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ DARLING HARBOUR

(SUBMISSIONS FOR GENERAL NON-FOOD STALLS AND TENDER 
FOR FOOD STALLS, COFFEES, SOFT DRINKS AND ALCOHOL) 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΛΕΝΤΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΔΝΕΫ
που θα γίνει Σάββατο και Κυριακή 25-26 Φεβρουαρίου 2012

Οι ενδιαφερόμενοι για την ενοικίαση περίπτερου και για την υποβολή προσφορών για 
την πώληση φαγητών, καφέδων, αναψυκτικών και αλκοόλ στο χώρο του Darling Harbour, 

παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το γραφείο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σύδνεϋ 
στα 9750 0440 ή με e-mail: greekfestival2@goc.com.au. 

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε και στην ιστοσελίδα 
www.greekfestivalofsydney.com.au

Τελευταία ημέρα για κατάθεση των προσφορών είναι η:

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012, 5:00μμ 

Πώληση φαγητών, καφέδων, αναψυκτικών και αλκοόλ  

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012, 5:00μμ 
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Ο 64χρονος Ανουάρ Ιµπραήµ.

Η Τερέζα 
Γκαµπάρο




