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∆εκάδες Έλληνες πολίτες, κάτο-
χοι ελληνικών διαβατηρίων, 
που επισκέφθηκαν την Αυ-

στραλία ως τουρίστες οδηγήθηκαν σε 
προσωρινά κέντρα κράτησης, πριν 
σταλούν µε την πρώτη διαθέσιµη 
πτήση πίσω στην Ελλάδα. Αυτό προ-
κύπτει από στοιχεία τα οποία, όµως, 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από 
το υπουργείο Μετανάστευσης. Όπως 
είναι γνωστό, τον τελευταίο καιρό 
έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός 
των Ελλήνων που έρχονται στην 5η 
ήπειρο  είτε ως τουρίστες, είτε ως νε-
οµετανάστες, είτε ως οµογενείς (κάτο-
χοι αυστραλιανών διαβατηρίων) που 
παλιννοστούν. Η Αυστραλία εφαρ-
µόζει µια ιδιαίτερα αυστηρή µετανα-
στευτική πολιτική. Το ίδιο αυστηρή 
είναι και µε όσους δηλώνουν ότι έρ-
χονται στην χώρα για τουρισµό. Όχι 

µόνο πρέπει να έχουν αεροπορικό 
εισιτήριο µε επιστροφή αλλά και να 
δείχνουν ότι έχουν αρκετά χρήµατα 
για να ζήσουν για όσο διάστηµα τους 
χορηγείται η τουριστική βίζα. Έτσι, 
όσοι δηλώνουν ότι έρχονται για του-
ρισµό στην Αυστραλία, αλλά, κατά 
την κρίση των ελεγκτών διαβατηρί-
ων στα αεροδρόµια της χώρας «δεν 
πείθουν» για τις προθέσεις τους (δεν 
έχουν χρήµατα, διεύθυνση διαµονής 
ή δηλώνουν ότι θα ψάξουν για εργα-
σία κ.λπ.), στέλνονται αµέσως πίσω 
στην χώρα από όπου προέρχονται. 
Εάν δεν υπάρχει πτήση οδηγούνται 
προσωρινά στα κέντρα κράτησης 
όπου οδηγούνται και οι λαθροµετα-
νάστες. Αυτή η τακτική ισχύει, φυσι-
κά, για όλους τους επισκέπτες και όχι 
µόνο για τους Έλληνες. Και επειδή 
τελευταία, λόγω της κρίσης στην Ελ-

λάδα, αυξήθηκε ο αριθµός Ελλήνων 
που θέλουν να µεταναστεύσουν στην 
Αυστραλία, κάποιοι επισκέπτονται 
τη χώρα ως τουρίστες, προκειµένου 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο της µε-
τανάστευσης. Όµως, σε ορισµένες 
περιπτώσεις οι αρχές είναι ιδιαίτερα 
αυστηρές, καθώς κρίνουν πως δεν 
είναι «γνήσιοι τουρίστες» και σκο-
πεύουν να µείνουν παράνοµα στη 
χώρα, µε αποτέλεσµα να τους στέλ-
νουν πίσω. «Θύµατα» αυτής της τα-
κτικής έχουν πέσει τελευταία αρκετοί 
Έλληνες, οι οποίοι έκαναν σηµαντικά 
έξοδα χωρίς να µπορέσουν να δουν 
την Αυστραλία. Κάποιοι, µάλιστα, 
οδηγήθηκαν και σε κέντρα κράτησης 
µεταναστών. Εκτιµάται πως µόνο στη 
Μελβούρνη οδηγήθηκαν τον τελευ-
ταίο καιρό τουλάχιστον 20 Έλληνες 
σε τέτοια κέντρα.

Την αποποινικοποίηση κατο-
χής και χρήσης ινδικής κάν-
ναβης και του ναρκωτικού 

ecstasy, ως µέτρο για τον έλεγχο 
των ναρκωτικών, προτείνει στην 
τελευταία έκθεσή του ο οργανι-
σµός Australia 21 Alternative. Ο 
εν λόγω οργανισµός υποστηρίζει 
ότι η Αυστραλία πρέπει  να υιοθε-
τήσει ένα σύστηµα που να αντιµε-
τωπίζει τα ναρκωτικά σαν κοινω-
νικό θέµα ή θέµα υγείας.

Στην έκθεση προτείνεται η δη-

µιουργία εθνικού καταλόγου µε 
χρήστες ναρκωτικών άνω των 16 
χρόνων, οι οποίοι να µπορούν 
να προµηθεύονται κάνναβη από 
εγκεκριµένους από την κυβέρνηση 
προµηθευτές. Επίσης, προτείνε-
ται η απαγόρευση διαφηµίσεων ή 
πολιτικών δωρεών από  εταιρίες 
πώλησης κάνναβης, και να πω-
λείται το ναρκωτικό σε απλή συ-
σκευασία µε προειδοποιήσεις για 
τις επιπτώσεις της κάνναβης στον 
ανθρώπινο οργανισµό.

Την σύναψη συµφωνίας συνερ-
γασίας ανάµεσα στην αεροπο-
ρική εταιρεία Qantas και την 

εταιρεία των Ηνωµένων Αραβικών 
Εµιράτων, Emirates Airline, ανα-
κοίνωσε ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
εθνικού αεροµεταφορέα της Αυστρα-
λίας, κ. Άλαν Τζόϊς. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας των δύο αεροπορικών 
εταιριών, προβλέπεται η µεταφορά 
του κόµβου της Qantas για τις ευρω-
παϊκές πτήσεις από τη Σιγκαπούρη 
στο Ντουµπάϊ. Με αυτή τη συµφωνία 
η Qantas ολοκληρώνει την 17χρο-
νη συνεργασία της µε την βρετανική 
εταιρεία British Airways.

«Αυτή είναι η µεγαλύτερη συµφω-
νία που έχει κάνει ποτέ η Qantas», 
δήλωσε ο κ. Τζόϊς, τονίζοντας ότι η 
συγκεκριµένη συµφωνία θα περιλαµ-
βάνει «ενσωµατωµένο δίκτυο συνερ-
γασίας µε ανάλογες τιµές».

Η 10ετής συµφωνία κλείνει µόλις 
λίγες εβδοµάδες αφότου η Qantas 

ακύρωσε την παραγγελία που είχε κά-
νει για 35 αεροσκάφη τύπου Boeing 

787-9 και ανακοίνωσε απώλειες της 
τάξης των $245 εκ.

Η οικονοµική κρίση που πλήττει τις χώρες της Ευρώπης 
θα έχει ως αποτέλεσµα να φτηνύνουν και οι τιµές των 
ευρωπαϊκών αυτοκινήτων που πωλούνται και στην 

Αυστραλία. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιοµηχανίες που µο-
νοπωλούν σχεδόν την παγκόσµια αγορά των αυτοκινήτων 
πολυτελείας, αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο να µειωθούν οι 
πωλήσεις στο χειρότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Μεταξύ των αυτοκινητοβιοµηχανιών που έχουν βάλει 
στο στόχαστρό τους την αγορά της Αυστραλίας είναι και η 
Opel που σχεδιάζει να προωθήσει το γνωστό µοντέλο Astra 
που δρέπει δάφνες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το υπουργείο Άµυνας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ αποφάσισε να προχωρήσει στην απόκτηση  
12 νέων υποβρυχίων, τα οποία θα συναρµολογη-

θούν σε ναυπηγεία στα νότια της χώρας. Όπως δήλωσε και 
ο υπουργός Άµυνας, Στίβεν Σµιθ, το πρόγραµµα αυτό θα 
είναι το µεγαλύτερο και πιο πολύπλοκο που θα έχει υλοποι-
ηθεί ποτέ στην Αυστραλία.

Το πρόγραµµα θα εξελιχθεί στα βήµατα του επιτυχηµένου 
αντίστοιχου για τα τρία αντιτορπιλικά αεράµυνας περιοχής 
(AWD: Air Warfare Destroyers) που ξεκίνησε µε τη δηµι-
ουργία ενός κέντρου για τα υποβρύχια νέας γενιάς στην 
Αδελαΐδα, το οποίο θα αποτελέσει το σηµείο αναφοράς για 
όλα τα στάδια του προγράµµατος.

Τα καινούργια υποβρύχια θα αντικαταστήσουν τα σηµε-
ρινά κλάσης «Collins» τα οποία πέραν των προβληµάτων 
που έχουν δηµιουργήσει θα ξεκινήσουν να αποσύρονται 
περί το 2030. Ήδη, η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει διαθέ-
σει περισσότερα από 200 εκατοµµύρια δολάρια για τη φάση 
σχεδίασης των υποβρυχίων, που θα µπορούσε να αποτελεί 
προσαρµογή υπάρχουσας σχεδίασης στη διεθνή αγορά. 

Η 31χρονη υπερηχητική πρώην τενίστρια Anna 
Kournikova ξέρει εδώ και χρόνια ότι η χαρά της 
ζωής δεν βρίσκεται σε match points και γκραν σλαµ, 

αλλά στο να επιδεικνύει (συγκρατηµένα) τα κάλλη της σε 
ανδρικά περιοδικά. Το τεύχος Σεπτεµβρίου του αυστραλια-
νού MAXIM κυκλοφορεί µε µια αναδηµοσίευση συνέντευ-
ξης της Ρωσίδας που συνοδεύεται (εδώ είναι τα σηµαντικά) 
µε ολοκαίνουργιο shooting. 

Στην ερώτηση του δηµοσιογράφου, αν θα µπορούσε να 
κρατήσει µυστική την ταυτότητά της σε περίπτωση που ήταν 
Ρωσίδα κατάσκοπος, η 31χρονη πια Kournikova δήλωσε 
πως δεν θα τα κατάφερνε και τόσο καλά, αφού τείνει να 
προδίδει µε τη µατιά της όλα όσα σκέφτεται.

Η Ρωσίδα πρώην τενίστρια βγαίνει εδώ και 10 χρόνια µε 
τον Enrique Inglesias, ενώ δεν έχει αγωνιστεί σε τουρνουά 
του WTA Tour από το 2003. Εµείς, πάντως, σε µια χαρά 
φόρµα τη βλέπουµε..

Γυρίζουν πίσω τους Έλληνες!

Αποποινικοποίηση της κάνναβης 
και του ναρκωτικού ecstasy;

Δεκαετής συμφωνία συνεργασίας
ανάμεσα στην Qantas και την Emirates 

H Anna Kournikova 
στο εξώφυλλο του Maxim
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Φθηνότερα στην Αυστραλία 
τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 

12 νέα υποβρύχια
αποκτά η Αυστραλία


