
Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ προειδοποίησε χθες ότι 
οι πρόσφυγες που θα έρθουν 

στην Αυστραλία µε βάρκες, αυτή τη 
βδοµάδα, θα σταλούν στο Ναούρου 
ή στην Παπούα Νέα Γουϊνέα, για να 
εξεταστούν εκεί οι αιτήσεις τους για 
άσυλο. Από τη ∆ευτέρα, τρία σκάφη 
που µετέφεραν συνολικά 200 πρό-
σφυγες, αναχαιτίστηκαν ανοικτά της 
∆υτικής Αυστραλίας. Η κα Γκίλαρντ 
τόνισε ότι αρχικά οι πρόσφυγες που 
θα σταλούν στο Ναούρου ή στο Νησί 
Μάνους της Παπούα Νέας Γουϊνέας, 
θα ζουν σε αντίσκηνα.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της 
Πρωθυπουργού, ο Αρχηγός της Οµο-
σπονδιακής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, τόνισε ότι ο ίδιος δεν προ-
βληµατίζεται από το αν οι πρόσφυγες 
µένουν σε αντίσκηνα. «∆εν µπορούν 
άλλωστε να περιµένουν από το αυ-
στραλιανό κράτος να τους προσφέρει 
στέγαση τριών ή πέντε αστέρων», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο κ. Άµποτ.

Στο µεταξύ, ανακοινώθηκε χθες ότι 
σκάφη της Αυστραλίας βοήθησαν στη 

διάσωση 67 προσφύγων που επέβαι-
ναν σε καράβι καθ’ οδόν προς την 
∆υτική Αυστραλία.

Αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες 
για την τύχη 67 ανθρώπων, κατά 
πάσα πιθανότητα λαθροµεταναστών 
που επιζητούσαν ασυλία στη χώρα, 
οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος που 
αγνοείτο από τότε που σάλπαρε από 
την Ινδονησία, παραπάνω από ένα 

µήνα τώρα. Οι αρχές της Αυστραλίας 
φοβήθηκαν ότι το σκάφος, προσπα-
θώντας να διασχίσει ένα σηµείο βο-
ρειοδυτικά της χώρας, που θεωρείται 
επικίνδυνο, βούλιαξε.

Τελικά όµως το σκάφος εντοπίστη-
κε στα χωρικά ύδατα της Ινδονησίας 
και όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτε-
ρικών της χώρας, Τζέϊσον Κλερ, όλοι 
οι επιβάτες του διασώθηκαν.
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Στην επιβολή του φό-
ρου στις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρα-

κα, αποδίδει η Αξιωµατική 
Αντιπολίτευση, το µειωµέ-
νο ενδιαφέρον – όπως υπο-
στηρίζει – ξένων επιχειρή-
σεων για επενδύσεις στην 
Αυστραλία.

Έρευνα που διενήργησε ο 
Όµιλος CEO Forum Group, 
αποκαλύπτει ότι 100 πολυ-
εθνικές εκφράζουν έντονες 
ανησυχίες στο ενδεχόµενο 
επενδύσεων στην Αυστρα-
λία, λόγω της πολιτικής 
αβεβαιότητας που επικρα-
τεί, αλλά και του υψηλού 
κόστους λειτουργίας τους 
στην 5η ήπειρο.

Η εκπρόσωπος της Αξι-
ωµατικής Αντιπολίτευσης, 
Σόφι Μιραµπέλα, υποστή-

ριξε ότι οι πολυεθνικές 
στρέφουν την πλάτη στην 
Αυστραλία λόγω της κακής 
οικονοµικής διαχείρισης 
του κράτους από την κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ, αλλά 
κυρίως λόγω του φόρου 
ρύπανσης που επιβλήθηκε 
σε µια άσχηµη περίοδο για 
την παγκόσµια οικονοµία.

Σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα της έρευνας, που 
δηµοσιεύθηκαν στο χθεσι-
νό φύλλο της εφηµερίδας 
The Australian Financial 
Review, το 41% από τις 11 
πολυεθνικές που ερωτήθη-
καν, αποκάλυψαν ότι δεν 
σκοπεύουν να επενδύσουν 
στην Αυστραλία, αν και 
πριν 12 µε 18 µήνες υπήρ-
χαν σχέδια για επέκτασή 
τους στην 5η ήπειρο.

Παραδόθηκε στην αστυ-
νοµία ο 16χρονος που 
προκάλεσε αναστάτω-

ση προχθές στους δρόµους 
του Κουίνσλαντ, όταν οδήγη-
σε την αστυνοµία σε µία κατα-
δίωξη που διήρκησε τουλά-
χιστον τρεις ώρες και είχε ως 
αποτέλεσµα τρία περιπολικά 
να καταστραφούν.

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν 
αστυνοµικοί κατέγραψαν 
στην περιοχή του Warwick 
ένα SUV να τρέχει µε ταχύτη-
τα 130 χλµ/ώρα. Από εκείνη 
την στιγµή άρχισε ένα κυνη-
γητό µε αρκετά περιπολικά να 
καταδιώκουν το αυτοκίνητο 
και τον νεαρό οδηγό να προ-

σπαθεί να ξεφύγει µε όποιον 
τρόπο µπορούσε. Έπειτα από 
αρκετές ώρες ο νεαρός εγκα-
τέλειψε το όχηµα και χάθηκε 
µέσα σε δάσος. 

Αργότερα όµως η αστυνο-
µία ανακοίνωσε ότι παραδό-
θηκε µόνος του σε αστυνο-
µικό τµήµα χωρίς να δώσει 
περισσότερες πληροφορίες 
ωστόσο είχε γίνει γνωστό 
ότι το όχηµα που οδηγούσε 
ο νεαρός ήταν κλεµµένο ενώ 
οι κατηγορίες που έχει να 
αντιµετωπίσει είναι υπερβο-
λική ταχύτητα, διέλευση µε 
κόκκινο φανάρι, καταστροφή 
περιπολικών, αντίσταση κατά 
της αρχής κ.ά.ς

Τη σύσφιξη των σχέσεων µε 
τον Ελληνισµό επιδιώκει η αυ-
στραλιανή κυβέρνηση, καθώς 

ο υπουργός Μετανάστευσης, Κρις 
Μπόουεν ανακοίνωσε – όπως έγρα-
ψε χθες «Ο Κόσµος» - τη σύσταση 
Ελληνικής Υπουργικής Συµβουλευ-
τικής Επιτροπής. Οι οµογενείς, οι 
οποίοι θα στελεχώνουν την Επιτρο-
πή που θα συµβουλεύει την αυστρα-
λιανή κυβέρνηση είναι ως γνωστόν 
οι: Ελένη Κώνστα, Χάρης ∆ανάλης, 
∆ηµήτρης Γεωργίου, Σούλα Χουντά-

λα, Γιάννης Καλοκαιρινός, Βρασίδας 
Καραλής, Πίτερ Λαµπρόπουλος, 
Γκάρι Μίτσελ, Νίκολας Πάπας, Χά-
ρης Πατσούρης, Αντζέλικα Πούλος, 
Ρούλα Τσιόλας, Λεωνίδας Βλαχάκης 
και Σάκης Ζαφειρόπουλος. Στόχος 
της Επιτροπής είναι, όπως διευκρί-
νισε ο κ. Μπόουεν, να γίνει δίαυλος 
επικοινωνίας της οµογένειας µε τα 
κυβερνητικά κέντρα λήψης αποφά-
σεων. Σύµφωνα µε κοινή ανακοίνω-
ση των υπουργών Μετανάστευσης, 
Πολυπολιτισµικών Υποθέσεων και 

των οµογενών βουλευτών Μαρίας 
Βαµβακινού και Στιβ Γεωργανά, τα 
µέλη της Επιτροπής έχουν γνώσεις 
και ευρεία δράση στους τοµείς επαγ-
γελµατικής και εθελοντικής δραστη-
ριότητας ώστε να δύνανται να συµ-
βουλεύουν την κυβέρνηση Γκίλαρντ.

Συµπρόεδροι της Ελληνικής Επι-
τροπής είναι η Μαρία Βαµβακινού 
και ο Στιβ Γεωργανάς, καθώς και οι 
υπουργοί Μετανάστευσης και Πολυ-
πολιτισµικών Υποθέσεων, Κρίς Μπό-
ουεν και Κέιτ Λάντι, αντιστοίχως.
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Σε αντίσκηνα οι πρόσφυγες που 
έρχονται µε καράβια στην Αυστραλία

Πολυεθνικές στρέφουν 
την πλάτη στην Αυστραλία 
λόγω του φόρου ρύπανσης

Παραδόθηκε ο 16χρονος
καμικάζι της ασφάλτου

Δίαυλος επικοινωνίας της ομογένειας
με τα κυβερνητικά κέντρα λήψης αποφάσεων

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ

Μέλη της Ελληνικής Υπουργικής Συµβουλευτικής Επιτροπής, µε τον υπουργό Μετανάστευσης Κρις Μπόουεν 
και τους συµπροέδρους της Επιτροπής, Οµοσπονδιακούς Βουλευτές Μαρία Βαµβακινού και ο Στιβ Γεωργανά.

Η εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, 
Σόφι Μιραµπέλα


