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Ούτε τα µπλακάουτ 
σταµατούν τον «ΚΟΣΜΟ»
Σήµερα κρατάτε στα χέ-

ρια σας µία εξαιρετικά 
«ηρωϊκή» έκδοση της 

εφηµερίδας µας, καθώς χθες, 
∆ευτέρα, ήταν µία απρόσµενα 
προβληµατική ηµέρα. Το πρωϊ 
συγκεντρωθήκαµε κανονικά 
στα γραφεία µας για να ετοιµά-
σουµε την σηµερινή έκδοση, 
όµως σύντοµα µας περίµενε µια 
δυσάρεστη έκπληξη. Λίγο πριν 
τις 10:00 ειδοποιηθήκαµε πως 
µετά από λίγα λεπτά θα κοβό-
ταν η παροχή του ηλεκτρικού 
ρεύµατος τόσο στο κτίριο που 
στεγάζεται η εφηµερίδα µας 
(αλλά κι ο 2ΜΜ), όσο και σε 
ολόκληρο το οικοδοµικό τετρά-
γωνο. Αιτία ήταν οι εργασίες 
που έκανε η εταιρία παροχής 
ηλεκτρισµού, σαν αποτέλεσµα 
πυρκαγιάς που ξέσπασε το Σάβ-
βατο σε παρακείµενο κτίριο. 

Μείναµε ξαφνικά χωρίς ηλε-
κτρικό, τηλέφωνα και πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο κι η εργασία 
κατέστη αδύνατη. Αποτέλεσµα 
όλων αυτών ήταν να διακοπεί 
το πρόγραµµα του 2ΜΜ, να 
κλείσουν τα καταστήµατα και 
να µείνουµε κυριολεκτικά στον 
αέρα. Αρχικά µας ειπώθηκε 
ότι η παροχή του ηλεκτρικού 
ρεύµατος θα επανερχόταν στις 
14:30, όµως όταν αυτό δεν 
συνέβη ενηµερωθήκαµε πως 
κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε 
καθόλου χθες. Είχαµε ελάχιστο 
χρόνο στη διάθεσή µας, αλλά 
αποφασίσαµε (ιδιοκτήτες κι ερ-
γαζόµενοι) να προσπαθήσουµε 
να φανούµε και πάλι συνεπείς 
απέναντί σας, να είµαστε και 
σήµερα µαζί σας. Έστω και µε 
«κουτσουρεµένη», «ιδιόµορφη» 
ή όπως αλλιώς µπορεί να χα-

ρακτηρισθεί αυτή η πραγµατική 
ηρωϊκή σηµερινή µας έκδο-
ση. «Ο ΚΟΣΜΟΣ» κυκλοφορεί 
ανελλιπώς τα τελευταία 30 χρό-
νια και δεν έχει χάσει ούτε µία 
ηµέρα έκδοσης. ∆εν τον έχουν 
σταµατήσει ούτε µπλακάουτ, 
ούτε πυρκαγιές, ούτε «χρεο-
κοπίες». Ωστόσο, οφείλουµε 
να ζητήσουµε την κατανόησή 
σας για την ελλιπή σηµερινή 
µας έκδοση, παρότι είναι θαύ-
µα που κρατάτε σήµερα τον 
«ΚΟΣΜΟ» στα χέρια σας. Ευ-
χαριστούµε θερµά όλους όσους 
υπερέβαλλαν εαυτούς για να γί-
νει πραγµατικότητα η σηµερινή 
µας έκδοση και συνεχίζουµε, 
ελπίζοντας ότι η σηµερινή ηµέ-
ρα θα επαναφέρει τα πράγµατα 
στην οµαλή τους λειτουργία.

Παν. Νικολάου

Την διαβεβαίωση ότι το 
Εργατικό Κόµµα συνε-
χίζει να βρίσκεται στο 

πλευρό της πρωθυπουργού 
Τζούλια Γκίλαρντ, επανέλα-
βε χθες η Γενική Εισαγγελέας, 
Νίκολα Ρόξον, όταν κλήθηκε 
να σχολιάσει τα αποτελέσµα-
τα άλλης µιας δηµοσκόπησης 
που προµηνύει - για πολλοστή 
φορά - συντριπτική ήττα του κυ-
βερνώντος κόµµατος στις επό-
µενες οµοσπονδιακές εκλογές. 
Η τελευταία δηµοσκόπηση της 
εταιρίας Nielsen, που δηµο-
σιεύθηκε στα χθεσινά φύλλα 
των εφηµερίδων του εκδοτικού 
συγκροτήµατος Φαίρφαξ, φέρ-
νει τον Συνασπισµό Φιλελεύ-

θερων-Εθνικών να προηγείται 
του Εργατικού Κόµµατος και 
µάλιστα µε µεγάλη διαφορά. 
Συγκεκριµένα, η δηµοσκόπη-
ση αυτή φέρνει τη δηµοτικότη-
τα του Συνασπισµού στο 48%, 
του Εργατικού Κόµµατος στο 
26% και των Πρασίνων στο 
14%. Αν οι ψηφοφόροι είχαν 
να επιλέξουν ανάµεσα στα δύο 
µεγάλα πολιτικά κόµµατα της 
χώρας, ο Συνασπισµός θα συ-
γκέντρωνε το 57% των ψήφων 
έναντι του 43% που θα συγκέ-
ντρωνε το κυβερνών Εργατικό 
Κόµµα. Η ίδια δηµοσκόπηση 
αποκαλύπτει παράλληλα ότι 
τόσο η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ όσο και ο αρχηγός του 

Συνασπισµού, Τόνι Άµποτ, δεν 
είναι οι προτιµητέοι αρχηγοί 
των παρατάξεών τους.

Οι περισσότεροι ψηφοφό-
ροι προτιµούν τον Κέβιν Ραντ 
στην αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος και τον Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ στην αρχηγία του 
Φιλελεύθερου Κόµµατος.

Σε ερώτηση δηµοσιογράφων 
αν το Εργατικό Κόµµα συνεχίζει 
να υποστηρίζει την κα Γκίλαρντ 
στην αρχηγία, η κα Ρόξον απά-
ντησε: «Αναµφίβολα». Η Γενική 
Εισαγγελέας όµως παραδέχθη-
κε ότι το κυβερνών κόµµα χρει-
άζεται να εργαστεί πολύ σκληρά 
για να κερδίσει και πάλι την 
υποστήριξη των ψηφοφόρων.

Στην Κίνα βρίσκεται από χθες ο 
υπουργός Άµυνας, Στίβεν Σµιθ, 
ο οποίος υπογράµµισε ότι θα 

προσπαθήσει να διαβεβαιώσει το 
Πεκίνο ότι δεν  υπάρχουν λόγοι να 
ανησυχεί από την αναβάθµιση των 
αµυντικών σχέσεων της Αυστραλίας 
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο κ. Σµιθ 
τόνισε ότι παράγοντες της κινεζικής 
κυβέρνησης µε τους οποίους θα συ-
ναντηθεί στο Πεκίνο θα επιβεβαιώ-
σουν ότι οι σχέσεις Αυστραλίας-Κί-
νας δεν πρόκειται να επηρεαστούν.

Σε συνέντευξή του στο ABC πριν 
αναχωρήσει για το Πεκίνο, ο οµο-
σπονδιακός υπουργός επισήµανε ότι 
Αυστραλία και Κίνα έχουν πολύ στε-
νές σχέσεις που συνεχίζουν να ανα-
πτύσσονται οικονοµικά και αµυντικά 
τα τελευταία 40 χρόνια.

Όπως είναι γνωστό, οι αµυντικές 
σχέσεις της Αυστραλίας µε τις ΗΠΑ 
διευρύνονται, µε τη δηµιουργία νέων 
στρατιωτικών βάσεων και την ανα-
βάθµιση της αµερικανικής παρου-
σίας στην περιοχή. Η αυστραλιανή 
κυβέρνηση επιβεβαίωσε πριν λίγους 
µήνες ότι Αµερικανοί σχεδιάζουν να 
δηµιουργήσουν βάση για µη επαν-
δρωµένα κατασκοπευτικά αεροπλάνα 
τύπου Drones και ναυτική βάση για 
ελλιµενισµό αεροπλανοφόρων πλοί-
ων τους στα νησιά Κόκος, δυτικά του 
Περθ και ελλιµενισµό υποβρυχίων, 
εξοπλισµένων µε πυρηνικές κεφά-
λες στο Περθ. Οι πληροφορίες αυτές 
έχουν ενοχλήσει την Κίνα, η οποία 
πραγµατοποιεί τεράστιες εισαγωγές 
από την Αυστραλία και ουσιαστικά 
στηρίζει την αυστραλιανή οικονοµία. 

ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
δήλωσε πως οι αµυντικές σχέσεις της 
Αυστραλίας µε τις ΗΠΑ δεν επηρεάζουν 
τις εµπορικές σχέσεις µε την Κίνα. Η 
πρωθυπουργός συναντήθηκε πρόσφα-
τα στη Σεούλ τόσο µε τον Αµερικανό 
πρόεδρο Μπαράκ Οµπάµα όσο και µε 
τον πρόεδρο της Κίνας Χιου Ζιντάο και 
όπως είπε «οι συναντήσεις ήταν εγκάρ-
διες». Πάντως, η Αυστραλία δεν θέλει 
να διαταράξει τις ισορροπίες, αφού η 
Κίνα στηρίζει, ουσιαστικά την αυστραλι-
ανή οικονοµία.  Οι Αµερικανοί επιµέ-
νουν να ισχυρίζονται ότι η ενίσχυση της 
παρουσίας τους στον Ινδικό Ωκεανό, 
στοχεύει στην παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθεια σε περιοχές που πλήττονται 
από σεισµούς ή τσουνάµι και απορρί-
πτουν σχόλια αµυντικών αναλυτών, 
ότι ενισχυµένη αµερικανική παρουσία 
είναι η απάντηση της Ουάσιγκτον στην 
«κινεζική απειλή». Η Κίνα αµφισβήτησε 
τον περασµένο Νοέµβριο το σχέδιο των 
ΗΠΑ για ενίσχυση της στρατιωτικής συ-
νεργασίας τους µε την Αυστραλία τονί-
ζοντας ότι είναι ανοιχτή σε συζήτηση για 
το εάν οι στρατιωτικές συµµαχίες είναι 
προς όφελος της διεθνούς κοινότητας.  
«Η ενίσχυση της στρατιωτικής συµµα-
χίας ανάµεσα στην Αυστραλία και τις 
ΗΠΑ είναι µάλλον αρκετά άκαιρη», εί-
χαν δηλώσει εκπρόσωποι της κινεζικής 
διπλωµατίας. Η στρατιωτική συµφωνία 
ΗΠΑ-Αυστραλίας εκτιµάται από αναλυ-
τές ως ακόµη µία κίνηση περικύκλωσης 
της Κίνας, δεδοµένης της λειτουργίας 
αµερικανικών βάσεων στην Ιαπωνία 
και τη Νότια Κορέα.  

«Δεν επηρεάζονται 
οι σχέσεις Αυστραλίας-Κίνας 
από την αναβάθμιση 
των αμυντικών μας σχέσεων 
με τις ΗΠΑ»

ΣΤΙΒΕΝ ΣΜΙΘ:

Ο υπουργός Άµυνας, 
Στίβεν Σµιθ.

Αναχαιτίστηκαν
άλλα δύο σκάφη 
με αιτούντες άσυλο

Aλλα δύο σκάφη που µετέφεραν αιτούντες άσυ-
λο, αναχαιτίστηκαν το Σαββατοκύριακο ανοικτά 
της Νήσου των Χριστουγέννων. Το πρώτο σκά-
φος µετέφερε 150 πρόσφυγες και το δεύτερο 
87. Όλοι οι αιτούντες άσυλο µεταφέρθηκαν στη 
Νήσο των Χριστουγέννων για ιατρικές εξετάσεις 
και για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

ΝΙΚΟΛΑ ΡΟΞΟΝ:

Στο πλευρό της Γκίλαρντ
το Εργατικό Κόµµα


