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Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο του Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου Ελλά-

δας-Αυστραλίας, µε κύριο στόχο και 
σκοπό να συµβάλει αποφασιστικά 
στην ευρύτερη ανάπτυξη των οικο-
νοµικών και εµπορικών σχέσεων 
Ελλάδας-Αυστραλίας στην εξυπη-
ρέτηση ισχυρών αυστραλιανών επι-
χειρηµατικών οµίλων, που εν δυνά-
µει ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη 
δράση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
µέσω της Ελλάδας και, παράλληλα, 
να βοηθήσει την εξωστρέφεια της 
ελληνικής οικονοµίας µε την στήρι-
ξη ελληνικών εξαγωγικών φορέων 
και επιχειρήσεων που ενδιαφέ-
ρονται να προωθήσουν ελληνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες στη µεγάλη 
αγορά της Αυστραλίας και της Ασί-
ας. Οι άριστες –ιστορικά- σχέσεις 
µεταξύ των δυο χωρών καθώς και 
η σηµαντικότατη παρουσία ελληνι-
κού στοιχείου στην Αυστραλία, απο-

τελούν εξαιρετικά στοιχεία που θα 
βοηθήσουν αποφασιστικά τη δράση 
και τις δραστηριότητες του Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-
Αυστραλίας. Το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του νέου Επιχειρηµατικού 
Συµβουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας 
απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
Αντώνιος Αδαµόπουλος, πρόεδρος, 
Χρήστος Φώλιας, αντιπρόεδρος, 
Συµεών Τσοµώκος, γενικός γραµ-
µατέας, Αίνη Μιχαηλίδου, ταµί-
ας. Μέλη: Εµµανουήλ ∆οµαζάκης, 
Κωνσταντίνος Σαλονίκης, Χριστίνα 
Σακελλαρίδη, Παναγιώτης Τσάκος, 
Ευάγγελος Χρυσαφίδης. Αναπλη-
ρωµατικά µέλη: Θανάσης Λαβίδας, 
Αναστάσιος Τζήκας.

Στην πρώτη συνεδρίαση, το ∆.Σ. 
του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου 
Ελλάδας-Αυστραλίας ψήφισε οµό-
φωνα ως Επίτιµο Πρόεδρο του 
Συµβουλίου, την Α.Ε. Πρέσβη της 
Αυστραλίας στην Αθήνα, κ. Jenny 

Bloomfield, η οποία έχει συµβάλει 
αποφασιστικά στην ίδρυση του νέου 
επιχειρηµατικού φορέα, τον οποίο 
θα συνδέσει µε όλους εκείνους τους 
κατάλληλους επιχειρηµατικούς φο-
ρείς της Αυστραλίας για την ανάπτυ-
ξη των οικονοµικών και εµπορικών 
σχέσεων µεταξύ των δυο χωρών.

Το ∆.Σ. κατά την πρώτη του συ-
νεδρίαση, αποφάσισε ότι η πρώτη 
επιχειρηµατική αποστολή στην Αυ-
στραλία υπό την αιγίδα του Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου θα πραγµα-
τοποιηθεί το Νοέµβριο 2012 ύστερα 
από πρωτοβουλία της ∆ιεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης, όπου θα συµ-
µετάσχουν ελληνικές εταιρείες που 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επι-
χειρηµατική δράση στην Αυστραλία.

Στις αρχές του προσεχούς Σεπτεµ-
βρίου, το Επιχειρηµατικό Συµβού-
λιο Ελλάδας-Αυστραλίας θα ανακοι-
νώσει το πρόγραµµα δράσης κατά 
τη διάρκεια του 2012-2013.

Η αυστραλιανή αστυνοµία κατά-
σχεσε 306 κιλά µεθαµφετα-
µίνης και 252 κιλά ηρωίνης, 

µια από τις µεγαλύτερες κατασχέσεις 
ναρκωτικών στη χώρα, ενώ εξάρ-
θρωσε δίκτυο εµπόρων ναρκωτι-
κών που έχει τη βάση του στο Χονγκ 
Κονγκ.

Η συνολική αξία των κατασχεθέ-
ντων ναρκωτικών υπολογίζεται στα 
500 εκατοµµύρια δολάρια, διευκρί-
νισε η αστυνοµία. Συνελήφθησαν 
δε επτά άνδρες, τέσσερις υπήκοοι 
του Χογκ Κογκ και τρεις κάτοικοι του 
Σίδνεϊ, οι οποίοι προφυλακίστηκαν 
µέχρι να γίνει η δίκη τους.

Οι κατηγορούµενοι είναι ηλικίας 
από 29 έως 60 χρόνων και προσή-

χθησαν στο Κεντρικό ∆ικαστήριο 
του Σίδνεϊ όπου τους απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες για λαθρεµπόριο και δι-
ακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για τη µεγαλύτερη κα-
τάσχεση µεθαµφεταµίνης, που είναι 
γνωστή και ως «ice» (πάγος) και την 
τρίτη σε µέγεθος κατάσχεση ηρωί-
νης στην 5η ήπειρο. Το δίκτυο εξαρ-
θρώθηκε ύστερα από πληροφορίες 
της αµερικανικής υπηρεσίας κατα-
πολέµησης των ναρκωτικών (DEA).

«Κατά την έρευνα, που διήρκησε 
11 µήνες, παρακολουθούσαµε αρ-
κετούς υπόπτους για εµπλοκή στην 
παράνοµη εισαγωγή ναρκωτικών», 
δήλωσε ο αξιωµατικός της αστυνο-
µίας Άντριου Κόλβιν. Η έρευνα αυτή 

«απέτρεψε µια ποσότητα ναρκωτι-
κών αξίας 500 εκατοµµυρίων δο-
λαρίων να καταλήξει στους δρόµους 
της χώρας», πρόσθεσε.

Η µεθαµφεταµίνη, πολύ απλή 
στην κατασκευή της, είναι µια ουσία 
που διεγείρει το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, µοιάζει µε τις αµφεταµίνες 
όσον αφορά τη χηµική της σύνθεση, 
αλλά είναι πιο ισχυρή.

Με την ονοµασία «γιάµπα» (χάπι 
της τρέλας) στην Ταϊλάνδη, η ουσία 
αυτή προκαλεί, σύµφωνα µε µαρτυ-
ρίες χρηστών, ευφορία που συνο-
δεύεται από αύξηση της σεξουαλι-
κής διέγερσης και δίνει µια αίσθηση 
υπερδύναµης που µπορεί να µετα-
τραπεί σε επιθετικότητα.

∆ύο οµάδες ρινοδέλ-
φινων, οι οποίες 
ζούσαν χωριστά εδώ 

και τουλάχιστον δύο δεκαε-
τίες ανοιχτά της ανατολικής 
Αυστραλίας, φαίνεται πως... 
έλυσαν τις διαφορές τους για 
να σµίξουν και πάλι. Αυτή η 
περίπτωση διαίρεσης ενός 
πληθυσµού κατ’αυτόν τον 
τρόπο, πιστεύεται ότι είναι η 
µοναδική που έχει καταγρα-
φεί ποτέ στη Φύση.

Μέχρι σήµερα, οι δύο 
«φυλές» ρινοδέλφινων που 
ζουν στον κόλπο Μόρτον 
Μπέι, κοντά στο Μπρίσµπε-
ϊν, έρχονταν σπάνια σε επα-
φή και έµοιαζαν να «αγνο-
ούν» η µία την άλλη, αφού 
δεν µοιράζονταν καν την 
τροφή τους, δηλαδή τα ψά-
ρια που έπιαναν οι µηχανό-
τρατες. Όλα όµως άλλαξαν 
όταν οι αρχές απαγόρευσαν 
την κυκλοφορία αλιευτικών 
σκαφών σε συγκεκριµένες 
περιοχές, µε αποτέλεσµα 
η αλιευτική δραστηριότητα 
στον κόλπο να περιοριστεί 
κατά το ήµισυ.

Επιστήµονες παρατήρη-
σαν για πρώτη φορά το δια-
χωρισµό του πληθυσµού τη 
δεκαετία του 1990. Κάνο-
ντας τότε λόγο για «διαίρεση 
του κελύφους», προέβλεπαν 
ότι κατά πάσα πιθανότητα 
τα δελφίνια δεν θα έσµιγαν 
ποτέ. Όταν οι ψαριές των 
αλιέων µειώθηκαν κατά 
50%, περιορίζοντας έτσι και 
τις πηγές τροφής των δελ-
φινιών, τα κήτη αναθεώρη-
σαν τη µεταξύ τους σχέση. 
Οι ερευνητές εξηγούν ότι, 
όταν τα ζώα επαφίενται σε 

φυσικές πηγές τροφής, «εί-
ναι σηµαντικό γι’ αυτά να 
επικοινωνούν, να µαθαί-
νουν από άλλα ζώα ή να συ-
νεργάζονται µε αυτά για να 
αποκτήσουν πρόσβαση στις 
πηγές».

«Ποτέ δεν είχαν πραγµα-
τοποιηθεί πειράµατα που 
να διερευνούν την κοινω-
νική δοµή [των δελφινιών], 
ώστε να µπορεί κανείς να 
συγκρίνει πώς ήταν η κα-
τάσταση πριν και πώς είναι 
τώρα», είπε στο BBC η Aινα 
Ανσµαν, καθηγήτρια οικο-
λογίας θαλάσσιων σπονδυ-
λωτών στο Πανεπιστήµιο 
του Κουίνσλαντ και µέλος 
της ερευνητικής οµάδας που 
δηµοσιεύει τα ευρήµατά της 
στην επιθεώρηση Animal 
Behaviour. «Τα δελφίνια 
ουσιαστικά αναδιάρθρω-
σαν ολόκληρο το κοινωνικό 
τους σύστηµα όταν εξαφα-
νίστηκαν οι µηχανότρατες 
και τώρα αλληλεπιδρούν 
και πάλι.» Οι επιστήµονες 
έγιναν µάρτυρες της «συµ-
φιλίωσης» του πληθυσµού 
του Μόρτον Μπέι, βλέπο-
ντας δελφίνια από τη µία 
οµάδα να εντάσσονται στην 
άλλη και το αντίστροφο. 
Κατάφεραν να ξεχωρίσουν 
κάθε δελφίνι χάρη σε χα-
ρακτηριστικά σηµάδια στο 
ρύγχος τους, π.χ. ουλές και 
εκδορές. Πιστεύουν µάλι-
στα ότι η επανένωση είναι 
πιθανό να επετεύχθη µε τη 
διαµεσολάβηση ενός από 
τα συµπαθή θαλάσσια θη-
λαστικά, το οποίο «ενσωµα-
τώθηκε» πλήρως στο άλλο 
κοπάδι.

Τόσο ο Αναπληρωτής 
Πρωθυπουργός Γουέϊν 
Σουάν, όσο και ο Αρ-

χηγός της Αξιωµατικής Αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
αρνήθηκαν να σχολιάσουν 
τις κατηγορίες που έγιναν 
σε βάρους του άντρα που 
κίνησε αγωγή εναντίον του 
Προέδρου της Βουλής για 
σεξουαλική παρενόχληση. 
Συγκεκριµένα, το τηλεοπτι-
κό πρόγραµµα «7.30» του 
κρατικού καναλιού ABC, κα-
τηγόρησε τον Τζέϊµς Άσµπι, 
πρώην υπάλληλο του Πίτερ 
Σλίπερ, ότι είχε σεξουαλι-
κές σχέσεις µε δύο 15χρονα 
αγόρια στο Τάουνσβιλ το 
2003, όταν ήταν 23 χρό-
νων. Μέχρι χθες δεν είχε 
γίνει επίσηµη καταγγελία 
εναντίον του κ. Άσµπι στην 
αστυνοµία του Κουίνσλαντ.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. 
Άσµπι κατηγόρησε τον πρό-

εδρο της Βουλής, Πίτερ Σλί-
περ, για σεξουαλική παρενό-
χληση όταν εργαζόταν στο 
γραφείο του ως σύµβουλος. 
Ο κ. Σλίπερ υποχρεώθηκε 
να αποσυρθεί προσωρινά 
από τα καθήκοντά του, µέχρι 
να εξεταστεί η υπόθεση στο 
Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο. 
Ο 33χρονος Άσµπι υποστη-
ρίζει ότι ο πρόεδρος της Βου-
λής τον προσέλαβε ως σύµ-
βουλό του «µόνο και µόνο 
για να τον κάνει εραστή του». 
Υποστηρίζει ακόµη ότι ο κ. 
Σλίπερ τον παρενοχλούσε 
συνεχώς για να συνάψουν 
σεξουαλικές σχέσεις. Ο κ. 
‘Ασµπι δηλώνει γκέι, ενώ ο 
κ. Σλίπερ είναι έγγαµος. 

Η υπόθεση όµως πήρε 
νέα τροπή, µετά τις καταγγε-
λίες που έγιναν σε βάρος του 
κ. Άσµπι, για σεξουαλικές 
σχέσεις µε δύο ανήλικους 
πριν δέκα περίπου χρόνια.

Η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα, κ. Jenny Bloomfield είναι η Επίτιµος Πρόεδρος του Συµβουλίου


