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«Παράρτηµα στη Μελβούρ-
νη»  επιχειρεί να δηµιουρ-
γήσει  η Χρυσή Αυγή σύµ-

φωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
The Australian, µε τίτλο «Neo-Nazis 
open local branch: Fringe group in 
Melbourne’s Greek community», αλλά 
η κοινωνία της Αυστραλίας αντιδρά 
και επισηµαίνει πως «αυτές οι ιδέες 
δεν έχουν καµία θέση».  

«Η προσπάθεια προκάλεσε τις έντο-
νες αντιδράσεις της ελληνικής και της 
εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία», 
αλλά και του Συµβουλίου Αυστραλο-
ισραηλινών και Εβραϊκών Υποθέσε-
ων το οποίο έχει τονίσει ότι «οι θέσεις 
της ακροδεξιάς δεν είναι ανεκτές», 
αναφέρει το δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας The Australian.

Μάλιστα, σύµφωνα µε την εφηµερί-
δα «Νέος Κόσµος», το εν λόγω παράρ-
τηµα έφτιαξε και σελίδα στο Facebook  
αλλά µετά την δηµοσίευση του σχετι-

κού άρθρου από την εφηµερίδα The 
Australian η σελίδα του δεν είναι πλέ-
ον προσβάσιµη. 

Σύµφωνα µε την εν λόγω εφηµερί-
δα, «πρόκειται για µια µικρή οµάδα 
ατόµων του περιθωρίου που προσπα-
θούν να “ναρκώσουν” την κοινότητα», 
ενώ ο Υπουργός Πολυπολιτιστικών 
Υποθέσεων της Βικτώριας Νίκος 
Κότσιρας τόνισε ότι «πρόκειται για 
παραπληροφορηµένους και αδαείς 
ανθρώπους. Η αυστραλιανή κοινω-
νία δεν έχει καµία ανοχή στη µισαλ-
λοδοξία και οι Έλληνες της Βικτώριας 
θεωρούν αποτρόπαιες τις απόψεις της 
Χρυσής Αυγής». «Επιχειρούν να φτιά-
ξουν ένα πυρήνα εκτός Ελλάδας στην 
Μελβούρνη. Είναι αποκρουστικό», 
δήλωσε ο Jeremy Jones, επικεφαλής 
του Συµβουλίου Αυστραλο-ισραηλι-
νών και Εβραϊκών Υποθέσεων.

Πρόσφατα ο Υπουργός Πολυπολι-
τιστικών Υποθέσεων της Βικτώριας 

Νίκος Κότσιρας κατήγγειλε «την πολι-
τική του ρατσισµού της Χρυσής Αυγής 
και την άρνηση του ολοκαυτώµατος». 
«Στην πολυπολιτισµική Βικτώρια δεν 
υπάρχει καµία θέση για τις απόψεις 
της Χρυσής Αυγής», σηµείωσε και 
πρόσθεσε πως «αυτές οι απόψεις δεν 
είναι µόνο µεγάλη προσβολή για τους 
κατοίκους της Βικτώριας, αλλά και για 
όλους τους Έλληνες που πολέµησαν 
εναντίον των ναζί στο Β’ Παγκόσµιο 
πόλεµο».

«Οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι 
στην πολυπολιτισµικότητα και αυτό 
δεν πρέπει να υπονοµευτεί από αυ-
τούς που θέλουν να διαδώσουν τις  αι-
σχρές ιδέες τους στην Αυστραλία», δή-
λωσε από την πλευρά του ο βουλευτής 
της Βικτόριας Τζον Πανταζόπουλος. 
«Τα αποκαλούµενα κόµµατα όπως η 
Χρυσή Αυγή, που ασπάζονται τις νε-
οναζιστικές ιδέες δεν έχουν ρόλο στη 
διασπορά», πρόσθεσε. 

Η Αυστραλία δεν διαθέτει ακριβή 
στοιχεία που να αποκαλύπτουν 
το µέγεθος των γόνιµων αγρο-

τικών εκτάσεων που έχουν αγοράσει 
ξένοι επενδυτές.

Αυτό δήλωσε ο Αρχηγός του Εθνι-
κού Κόµµατος Warren Truss, το-
νίζοντας ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο ο Συνασπισµός προτείνει την 
δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας στην 
οποία να καταγραφούν οι αγροτικές 

εκτάσεις της Αυστραλίας που έχουν 
περάσει στα χέρια ξένων επενδυτών.

 «Κατ’ αυτό τον τρόπο θα γνωρί-
ζουµε αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι 
για ανησυχίες, ή αν πρόκειται απλά 
για κριτική βασισµένη στην ξενοφο-
βία και την  παραπληροφόρηση», 
τόνισε ο κ. Truss σε συνέντευξή του 
στο κρατικό κανάλι του ABC.

Να σηµειωθεί ότι προ ηµερών ο 
Οµοσπονδιακός υπουργός Εµπορί-

ου, Κρεγκ Έµερσον, κατηγόρησε τον 
Συνασπισµό Φιλελεύθερων - Εθνι-
κών για σκόπιµη παραπληροφόρη-
ση των Αυστραλών ψηφοφόρων στο 
θέµα, τονίζοντας ότι από το 1984 µέ-
χρι το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση 
µόνο 0,1% στο επίπεδο ξένης ιδιο-
κτησίας αγροτικής γης στην χώρα.

 Ο κ. Truss όµως απέρριψε τα στοι-
χεία αυτά, υποστηρίζοντας ότι είναι 
πολύ γενικευµένα.

ΗΑυστραλία ανακοίνωσε ότι 
θα παραχωρήσει επιπλέον $4 
εκατοµµύρια σε ανθρωπιστική 

βοήθεια προς τον δοκιµαζόµενο λαό 
της Συρίας. Την σχετική ανακοίνω-
ση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ, από προσφυγικό κα-
ταυλισµό στα σύνορα της Συρίας, 

που επισκέφθηκε το Σαββατοκύρια-
κο. Τόνισε δε ότι τα χρήµατα αυτά θα 
διατεθούν σε µορφή τροφίµων και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
καθώς και για την κάλυψη άλλων 
βασικών αναγκών στον νέο προσφυ-
γικό καταυλισµό του Ζαάτρι.

Ο κ. Καρ τόνισε ότι µε τα περαιτέ-

ρω $4 εκ. η ανθρωπιστική βοήθεια 
της Αυστραλίας προς τη Συρία ανέρ-
χεται σε $20,5 εκ.

Έτσι η Αυστραλία κατατάσσεται 
4η στον κατάλογο των χωρών µε τη 
µεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια 
στην προσφυγική κρίση που αντιµε-
τωπίζει η Συρία.

Για υποκρισία κατηγό-
ρησε την Αξιωµατική 
Αντιπολίτευση η κυ-

βέρνηση Γκίλαρντ, στο θέµα 
των προσφύγων.

Η Γενική Εισαγγελέας, 
Νίκολα Ρόξον, αναφέρθη-
κε στο αίτηµα του Συνα-
σπισµού Φιλελεύθερων 
– Εθνικών να υποχρεώ-
νουν οι Αρχές τα σκάφη µε 
πρόσφυγες που έρχονται 
στη χώρα να επιστρέφουν 
στην Ινδονησία. «Από τη 
µία η Αντιπολίτευση αντι-
κρούει την προτεινόµενη 
συµφωνία µε τη Μαλαισία 
για ανταλλαγή προσφύγων, 
επειδή η ασιατική αυτή 
χώρα δεν έχει υπογράψει τη 
διεθνή σύµβαση των Ηνω-
µένων Εθνών για τους πρό-
σφυγες, και από την άλλη 
προτείνει να επιστρέφουν 
οι αιτούντες άσυλο στην 
Ινδονησία, που επίσης δεν 
έχει υπογράψει τη συµφω-
νία για τους πρόσφυγες. 

«Η υποκρισία της Αξι-
ωµατικής Αντιπολίτευσης 
δεν έχει όρια», τόνισε η κα 
Ρόξον. Υπενθυµίζεται ότι 
η επίµαχη συµφωνία προ-
έβλεπε πως για κάθε έναν 
λαθροµετανάστη που θα 
έστελνε η Αυστραλία στη 
Μαλαισία θα δεχόταν πέντε 
πρόσφυγες, των οποίων οι 
αιτήσεις θα είχαν εγκριθεί 
ακολουθώντας την προβλε-

πόµενη διαδικασία.  Η Αντι-
πολίτευση από την πλευρά 
της προτείνει την επαναλει-
τουργία του κέντρου κράτη-
σης στο Ναουρού. Υπενθυ-
µίζεται ότι επί κυβερνήσεων 
Χάουαρντ, για να εµποδίζο-
νται οι αιτούντες άσυλο να 
έρχονται στην Αυστραλία 
αποφασίστηκε η αξιολόγη-
σή τους κατά πόσον πλη-
ρούν τα κριτήρια να γίνο-
νται δεκτοί ως πρόσφυγες, 
γινόταν σε κέντρο κράτησης 
του Ναουρού. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα να περιορι-
στεί σηµαντικά ο αριθµός 
των λαθροµεταναστών που 
έφταναν στην χώρα. Το Ερ-
γατικό κόµµα, κυρίως για 
«ανθρωπιστικούς λόγους», 
έκλεισε το κέντρο κράτησης 
του Ναουρού αλλά όταν άρ-
χισε να αυξάνεται ο αριθµός 
των λαθροµεταναστών που 
έφταναν στην Αυστραλία, 
φοβούµενο το πολιτικό κό-
στος και έψαξε για εναλλα-
κτικές λύσεις.

Αφού απέτυχε η πρώ-
τη του επιλογή που ήταν 
το Ανατολικό Τιµόρ αλλά 
και αυτή της Παπούας 
Νέας Γουϊνέας, κατέφυγε 
στη λύση της Μαλαισίας η 
οποία όµως κρίθηκε άκυρη 
από το δικαστήριο γιατί στη 
χώρα αυτή δεν προστατεύο-
νται τα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα των προσφύγων.

Δυναμικό «ΟΧΙ» της ομογένειας της Αυστραλίας 
στη Χρυσή Αυγή

Άγνωστο το µέγεθος των αγροτικών εκτάσεων 
που έχουν αγοράσει ξένοι επενδυτές

Άλλα $4 εκ. παραχωρεί η Αυστραλία
στον δοκιµαζόµενο λαό της Συρίας

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

Για υποκρισία κατηγορεί 
η Κυβέρνηση την Αντιπολίτευση 
στο θέμα των προσφύγων

Έχετε, γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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Η Γενική Εισαγγελέας, Νίκολα Ρόξον




