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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΚΕΡ:

Αύξηση της θερμοκρασίας 
στην πολιτεία της Ν.Ν.Ο.  

Σε μειονεκτική θέση 
οι γυναίκες της Αυστραλίας

«Τα μεγάλα καζίνο 
σωσίβιο για τον τουρισμό»

Σημαντική αύξηση της θερ-
μοκρασίας στη Ν.Ν.Ουα-

λία παρατηρείται τα τελευταία 
40 χρόνια και κυρίως στην 
τελευταία δεκαετία, σύμφωνα 
με την τελευταία έκθεση που 
έδωσε στη δημοσιότητα χθες 
το υπουργείο Κλιματικής Αλ-
λαγής, με τίτλο «Η κρίσιμη δε-
καετία: Επιπτώσεις και Ευκαι-
ρίες στη Ν.Ν.Ο.». Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι έχει αυξηθεί 
σημαντικά η διάρκεια και η 

ένταση κυμάτων καύσωνα, 
ενώ οι πολύ ζεστές μέρες στα 
δυτικά προάστια του Σίδνεϊ 
έχουν αυξηθεί κατά 60% στα 
τελευταία 40 χρόνια. Επίσης, 
έχουν αυξηθεί οι μέρες που 
κρίνονται επικίνδυνες για πυρ-
καγιές στην πολιτεία. Τέλος, 
πολλές παραλιακές περιοχές 
της Ν.Ν.Ο. απειλούνται τα τε-
λευταία χρόνια με πλημμύρες, 
λόγω της ανόδου της στάθμης 
της επιφάνειας της θάλασσας.

Την Ημέρα της Μητέρας 
επέλεξε το αυστραλιανό 

λόμπι των γυναικών, για να 
δημοσιοποιήσει μια έρευνα, 
σύμφωνα με την οποία οι γυ-
ναίκες της χώρας βρίσκονται 
σε πιο δυσμενή θέση από εκεί-
νες άλλων αναπτυγμένων χω-
ρών. Σύμφωνα με την έρευνα, 
η Αυστραλία κατατάσσεται 
7η - ανάμεσα σε 44 χώρες 
- σε ότι αφορά στην ποιότη-
τα ζωής και στην υγεία των 
μητέρων. Η εκπρόσωπος του 
Κινήματος, Νικόλ Κάρντιναλ, 
δήλωσε ότι ένας από τους λό-
γους που η Αυστραλία βρίσκε-

ται πίσω στον κατάλογο των 
χωρών με την καλύτερη ποιό-
τητα ζωής και υγεία των μητέ-
ρων, είναι η ανεπαρκής άδεια 
μητρότητας. Ανέφερε ακόμη 
ο αριθμός των γυναικών που 
συμμετέχουν στην πολιτική 
ζωή του τόπου είναι πολύ χα-
μηλός κι αυτό οφείλεται στην  
έλλειψη ισότητας μεταξύ των 
δύο φύλων. «Όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη εκπροσώπηση 
των γυναικών στην πολιτική, 
υπάρχει και μεγαλύτερη ισό-
τητα στην αμοιβή στον εργα-
σιακό χώρο», αέφερε χαρα-
κτηριστικά η κα Κάρντιναλ.

Η λειτουργία μεγάλων καζίνο 
θα βοηθήσει στην ανάπτυ-

ξη της τουριστικής βιομηχανίας 
της χώρας, σύμφωνα με τον 
δισεκατομμυριούχο μεγαλοε-
πιχειρηματία και πρόεδρο του 
Καζίνο Κράουν της Μελβούρ-
νης, Τζέϊμς Πάκερ. Ο κ. Πάκερ 
υποστηρίζει ότι τα μεγάλα κα-
ζίνο θα προσελκύσουν εκατομ-
μύρια τουρίστες από την Κίνα, 
κυρίως από άτομα της μεσαίας 
κοινωνικής τάξης. «Η μεσαία 

κοινωνική τάξη της Κίνας είναι 
αυτή που θα κάνει τη μεγάλη 
αλλαγή στον πλανήτη μας και 
η Αυστραλία δεν μπορεί να βα-
σίζεται απλά στις φυσικές της 
ομορφιές για να προσελκύσει 
τουρίστες», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο Αυστραλός μεγαλοε-
πιχειρηματίας και συνέχισε: «Η 
χώρα χρειάζεται καλύτερα ξε-
νοδοχεία, καλύτερα εστιατόρια 
και καλύτερα πολυκαταστήμα-
τα», τόνισε ο κ. Πάκερ.

Την επιείκεια του προέδρου της Ινδο-
νησίας Susilo Bambang Yudhoyono, 

ζητά ο Αυστραλός θανατοποινίτης 
Άντριου Τσαν.

Ο 28χρονος Τσαν, που θεωρείται ο 
εγκέφαλος των «εννέα του Μπαλί», είχε 
καταδικαστεί σε θάνατο για κατοχή και 

διακίνηση 8 κιλών ηρωϊνης. Τον Ιούνιο 
του 2011 η απορρίφθηκε η έφεση κατά 
της καταδίκης του.

Ο διευθυντής των Φυλακών Κερο-
μπόκαν, Gusti Ngurah Wiranta, επιβε-
βαίωσε την πληροφορία ότι οι δικη-
γόροι του Τσαν, ζήτησαν γραπτώς την 

περασμένη Πέμπτη, την επιείκεια του 
Ινδονήσιου προέδρου. Από τους «εν-
νέα του Μπαλί», που συνελήφθησαν το 
2005 στο αεροδρόμιο του Μπαλί με 8 
κιλά ηρωϊνης, οι δύο καταδικάστηκαν 
σε θάνατο και οι υπόλοιποι επτά σε μα-
κροχρόνιες καθείρξεις.

Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η αποκά-
λυψη ότι όλο και περισσότεροι εργοδό-

τες θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, να μην 
είναι καπνιστές! Συγκεκριμένα, πολλοί ερ-
γοδότες που ζητούν γραφίστες, οδηγούς, 

γυμναστές ή φροντιστές ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, ζητούν οι ενδιαφερόμενοι να μην 
καπνίζουν. Κι αυτό επειδή οι καπνιστές είναι 
λιγότερο παραγωγικοί από τους μη καπνι-
στές, εφόσον κάνουν πολλά διαλείμματα 
για να ικανοποιήσουν τον εθισμό τους. Η 

Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών, όμως, υποστηρί-
ζει ότι οι αγγελίες αυτές κάνουν διακρίσεις 
και ίσως κριθούν ρατσιστικές, εφόσον είναι 
παράνομο οι εργοδότες να αποκλείουν 
μερίδα ατόμων από τη διεκδίκηση θέσεων 
εργασίας, επειδή είναι καπνιστές.

Αίσθηση προκάλεσε χθεσινό 
δημοσίευμα της εφημερίδας 

Herald Sun, που αποκάλυπτε ότι 
μέλη της συμμορίας μοτοσικλε-
τιστών, Hells Angels, εργάζονται 
ως συλλέκτες χρέους για την 
μεγάλη εταιρία πακεταρίσμα-
τος, Visy. Η εν λόγω εφημερί-
δα υποστηρίζει ότι η αστυνομία 
έχει συγκεντρώσει ακλόνητα 
στοιχεία που αποκαλύπτουν την 
συνεργασία της εταιρίας με την 
συμμορία μοτοσικλετιστών. Το-
νίζει ακόμη ότι η εταιρία Visy 
απασχολεί μοτοσικλετιστές των 
Hells Angels ως συλλέκτες χρέ-
ους, από τότε που με απόφαση 
της κυβέρνησης της Βικτώριας, 
δεν απαιτείται σε συλλέκτες 
χρέους να έχουν την σχετική 
άδεια. Εκπρόσωπος της εταιρί-
ας, πάντως, διέψευσε κατηγο-
ρηματικά το χθεσινό δημοσίευ-
μα της Herald Sun.

Ο κ. Τζέϊμς Πάκερ

Την επιείκεια του προέδρου της Ινδονησίας 
ζητά Αυστραλός θανατοποινίτης

Οι εργοδότες στρέφουν τις πλάτες 
στους καπνιστές

Συλλέκτες χρέους για μεγάλη εταιρία
μοτοσικλετιστές των Hells Angels;


