
O ΚόσμοςΤUESDAY 5 JUNE 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Εκστρατεία υπέρ της Ελλάδας 
από οµάδα νέων Ελλήνων
Την κίνηση «Πρεσβευτές 

της Ελλάδας» δηµιούργη-
σε µια οµάδα νέων Ελλή-

νων της Μελβούρνης, µε στόχο 
την έκφραση συµπαράστασης 
προς την Ελλάδα.

Επικεφαλής είναι η Εύη Γιαν-
νά, η οποία µιλώντας για την 
ανάγκη που ώθησε την ίδια και 
εκατοντάδες άλλους οµογενείς 
νέους στη δηµιουργία της κί-
νησης αυτής, δήλωσε: «Είµαι 
Ελληνίδα. Γεννήθηκα στην Αί-
γυπτο και µετανάστευσα στην 
Αυστραλία µε τους γονείς µου, 
όταν ήµουν επτά ετών. Πάντα 
είχα το δυνατό συναίσθηµα 
ότι είµαι Ελληνίδα και πάντα 
ήµουν περήφανη γι’ αυτό! Κυ-
ρίως οι γονείς µου, µου καλλι-
έργησαν αυτή την αγάπη για την 
πατρίδα µου από µικρό παιδί, 
αλλά πιστεύω ότι έπαιξε µεγάλο 
ρόλο και το γεγονός πως ζούµε 
µακριά από τον τόπο µας. Αυτό 
µας έχει δηµιουργήσει την ανά-
γκη να ερχόµαστε ακόµα πιο 

κοντά στην κουλτούρα µας. Στη 
Μελβούρνη µεγάλωσα, σπού-
δασα και ειδικεύτηκα ως ψυχο-
λόγος». Στο ερώτηµα «ποιοι εί-
ναι οι Πρεσβευτές της Ελλάδας 
και πώς ξεκίνησαν» η κα Γιαννά 
τονίζει: «Εδώ και αρκετούς µή-
νες, έχουµε κάνει πολλές συζη-
τήσεις µε φίλες και φίλους, Ελ-
ληνοαυστραλούς για το πώς θα 
µπορούσαµε, ως Έλληνες του 
εξωτερικού, να βοηθήσουµε την 
Ελλάδα στη σηµερινή κρίση. Εί-
χαµε την έµπνευση ότι ‘ο κάθε 
Έλληνας είναι πρεσβευτής της 
Ελλάδας’, και ότι όλοι µας οφεί-
λουµε να παίξουµε κάποιο ρόλο 
για να βοηθήσουµε την πατρί-
δα µας. Έτσι, αποφασίσαµε να 
ξεκινήσουµε την πρωτοβουλία 
‘Πρεσβευτές της Ελλάδας’, µε 
σκοπό να δηµιουργήσουµε µια 
αίσθηση υπερηφάνειας στον 
κάθε Έλληνα για την χώρα του, 
όπου θα ενθαρρύνει την ενερ-
γή δραστηριότητα βοήθειας της 
Ελλάδας, ανεξάρτητα από που 

βρίσκεται ο καθένας γεωγραφι-
κά στον κόσµο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως 
κύριο σκοπό να ενώσει τους 
Έλληνες, δηµιουργώντας ένα 
δίκτυο µεταξύ των Ελλήνων της 
Ελλάδας και της διασποράς, εν-
θαρρύνοντας την ενεργό δράση 
και αποθαρρύνοντας την απά-
θεια. Οι ‘Πρεσβευτές της Ελλά-
δας’ θα καθορίζουν ποιες είναι 
οι κρίσιµες ανάγκες και πως 
µπορούµε να συνεργαστούµε 
πιο στενά για να αντιµετωπί-
σουµε τις δυσκολίες µαζί.

Ταυτόχρονα, θα συµπαραστε-
κόµαστε στους συµπατριώτες 
µας που έχουν χάσει την δου-
λειά τους, τον µισθό τους και 
την ηθική τους. Ενώ οι πρώ-
τοι ‘Πρεσβευτές’ ξεκίνησαν στη 
Μελβούρνη, η οµάδα µας έχει 
επεκταθεί σε όλο τον κόσµο, σε 
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
µέσω του facebook, φτάνοντας 
περίπου τα χίλια πεντακόσια 
µέλη µέσα σε λίγους µήνες».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση 
προετοιµάζεται για το ενδεχό-
µενο επιδείνωσης της κρίσης 

χρέους της ευρωζώνης και ειδικά 
της Ελλάδας. Τυχόν χρεοκοπία της 
Ελλάδας θα ανατρέψει τη δηµοσι-
ονοµική πολιτική της Αυστραλίας, 
εκτιµά το υπουργείο Οικονοµικών, 
µε συνέπεια την ακύρωση του κυ-
βερνητικού σχεδίου παραγωγής 
δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος το 
οικονοµικό έτος 2012-2013. 

Ο γραµµατέας του Θησαυροφυ-
λακίου, ∆ρ Μάρτιν Πάρκινσον, 
αποκάλυψε ότι εκπονείται σχέδιο 
αντιµετώπισης των συνεπειών νέας 
οικονοµικής κρίσης, που τροφο-
δοτεί η αδυναµία της Ευρώπης να 
ελέγξει το χρέος της και να αντι-
στρέψει το κλίµα ύφεσης που έχει 
δηµιουργήσει η αβεβαιότητα για τη 

µελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. Κατά τον κ. Πάρκινσον, 
το εναλλακτικό σχέδιο του υπουρ-
γείου διαφέρει από το σχέδιο που 
εκπονήθηκε για την αντιµετώπιση 
της παγκόσµιας κρίσης που προ-
κάλεσε η κατάρρευση του οικονο-
µικού κολοσσού Lehman Brothers 
το 2008. Μιλώντας στην Επιτροπή 
Οικονοµικών της Γερουσίας, εξή-
γησε ότι «τα µέτρα που θα ληφθούν 
θα είναι διαφορετικά από αυτά που 
ελήφθησαν το 2008».  «Η υγιής κα-
τάσταση των τραπεζών µας επιτρέ-
πει την καλύτερη διαχείριση ενός 
τέτοιου ενδεχόµενου» εκτίµησε ο κ. 
Πάρκινσον, χωρίς να αποκλείσει το 
ενδεχόµενο ακύρωσης του σχεδί-
ου της κυβέρνησης για παραγωγή 
πλεονάσµατος το οικονοµικό έτος 
2012-2013.

Αύξηση 2,9% χορήγησε το 
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο σε 
περίπου 1.400.000 χαµηλό-

µισθους εργαζόµενους της χώρας. Η 
αύξηση που αντιστοιχεί µε περίπου 
17,10 δολάρια την εβδοµάδα, θα 
ανεβάσει τον χαµηλότερο µισθό από 
589.30 την εβδοµάδα στα 606.40 
δολάρια.  Τα εργατικά συνδικάτα πά-
ντως, διαµαρτύρονται, υποστηρίζο-
ντας ότι η µισθολογική αύξηση που 
χορηγήθηκε στους χαµηλόµισθους, 
δεν είναι αρκετή. Τα συνδικάτα ζη-
τούσαν - ως γνωστόν - αύξηση 26 
δολαρίων την εβδοµάδα και οι ερ-

γοδότες είχαν προτείνει 11 δολάρια.
Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε στοι-

χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 
Μάιο συνεχίστηκε η πτωτική πορεία 
των τιµών των ακινήτων στην χώρα. 

Σε παναυστραλιανό επίπεδο οι 
τιµές των σπιτιών µειώθηκαν 1,4% 
τον περασµένο µήνα, ενώ τους τε-
λευταίους δώδεκα µήνες η πτώση 
τους έφτασε στο 5%. 

Η µεγαλύτερη µείωση παρατηρή-
θηκε στη Μελβούρνη όπου οι τιµές 
των ακινήτων µειώθηκαν κατά 2,7% 
τον περασµένο µήνα και 8% τον πε-
ρασµένο χρόνο.

Την άµεση χορήγηση των απαι-
τούµενων κεφαλαίων στα δη-
µόσια σχολεία της χώρας, από 

όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, ζητά 
στην πλειονότητά του ο αυστραλια-
νός λαός. Έρευνα που διενήργησε η 
εταιρία Auspoll, για λογαριασµό του 
Αυστραλιανού Συνδικάτου Εκπαι-
δευτικών, αποκαλύπτει ότι οι περισ-
σότεροι ψηφοφόροι ζητούν από την 
κυβέρνηση να ενεργήσει άµεσα ώστε 
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά 
τα πάµπολλα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν σήµερα τα δηµόσια σχο-
λεία της χώρας. Όπως είναι γνωστό, 

πρόσφατη έκθεση που δόθηκε πρό-
σφατα στη δηµοσιότητα για το επί-
πεδο των κρατικών επιχορηγήσεων 
στα δηµόσια σχολεία, υποστηρίζει 
ότι θα πρέπει να διατεθούν επιπλέ-
ον $5 δις τον χρόνο για να ξεπερα-
στούν τα σηµερινά προβλήµατα. Ο 
ελληνικής καταγωγής πρόεδρος του 
Αυστραλιανού Συνδικάτου Εκπαι-
δευτικών, Άγγελος Γαβριελάτος, δή-
λωσε χαρακτηριστικά ότι «τα παιδιά 
µας δεν πρέπει να περιµένουν άλλο 
για να τους εξασφαλίσει το κράτος 
τους πόρους και τις ευκαιρίες που 
τους αξίζουν».

Σκληρές εικόνες κατέγρα-
ψαν τα διεθνή ειδησεο-
γραφικά πρακτορεία από 

τον τόπο δυστυχήµατος σε αυτο-
κινητόδροµο της Μελβούρνης. 
Ένα φορτηγό, το οποίο µετέφερε 
πάνω από 400 πρόβατα, παρέ-
κλινε της πορείας του, µε αποτέ-
λεσµα να πέσει µε δύναµη πάνω 
στις προστατευτικές µπάρες µίας 
γέφυρας και µεγάλο µέρος του 
φορτίου να βρεθεί στο κενό. 
Από τη «βουτιά» θανάτου σκο-
τώθηκαν δεκάδες πρόβατα, ενώ 
διαδοχικές συγκρούσεις οχη-
µάτων σηµειώθηκαν στον δρό-
µο που περνούσε κάτω από τη 
γέφυρα, στην προσπάθεια των 
οδηγών να αποφύγουν τα ζώα.

Στο σηµείο έσπευσαν ισχυρές 

δυνάµεις της Αστυνοµίας, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κα-
θώς και ασθενοφόρα, αντικρί-
ζοντας ένα αποτρόπαιο θέαµα. 
Ο δρόµος ακριβώς κάτω από 
το φορτηγό είχε γεµίσει νεκρά ή 
σοβαρά τραυµατισµένα πρόβατα, 
µε τους διερχόµενους οδηγούς 
να µην µπορούν να πιστέψουν 
αυτό που αντίκριζαν. Εκπρό-
σωπος της Αστυνοµίας ανέφερε 
πως το φορτηγό είχε ξεκινήσει 
από την πόλη Τζιλόνγκ, υπο-
γραµµίζοντας παράλληλα πως 
από θαύµα δεν υπήρξε κάποιος 
σοβαρός τραυµατισµός ανθρώ-
που. Το σοκ ήταν µεγάλο για αρ-
κετούς από τους οδηγούς οχηµά-
των που έτυχε εκείνη τη στιγµή 
να διέρχονται από το σηµείο.

«Ήταν απίστευτο. Λες και 
‘έβρεχε’ πρόβατα», τόνισε η Κρί-
στι Ντέιβις, η οποία αναγκάστη-
κε να κάνει µια απότοµη κίνηση 
µε το αυτοκίνητό της, προκειµέ-
νου να αποφύγει ένα από τα ζώα 
που βρέθηκε ξαφνικά και εντε-
λώς απροσδόκητα µπροστά της.

«Τη µία στιγµή είδα το φορ-
τηγό να κινείται κανονικά στον 
δρόµο και την άλλη να καταλή-
γει στις προστατευτικές µπάρες», 
εξήγησε ένας άλλος οδηγός.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυ-
στυχήµατος συνεχίζονται, ωστό-
σο ήδη περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις εξέφρασαν την αντίθεσή 
τους για τον τρόπο µεταχείρισης 
των οικόσιτων ζώων από τους 
κτηνοτρόφους.

Η κυβέρνηση ετοιμάζει 
εναλλακτικό σχέδιο 
για τα «χειρότερα» στην Ευρώπη 

Μισθολογική αύξηση 2,9%
στους χαµηλόµισθους

∆εκάδες νεκρά πρόβατα σε... τροχαίο!

«ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ

Τονωτική ένεση στα δημόσια σχολεία
προτείνει νέα παναυστραλιανή έρευνα


