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Tη βεβαιότητα ότι σύ-
ντοµα Αυστραλία και 
Ελλάδα θα υπογρά-

ψουν διακρατική συµφωνία 
που θα επιτρέπει σε του-
ρίστες να εργάζονται κατά 
τη διάρκεια των διακοπών 
τους στην Αυστραλία και 
αντίστροφα, εξέφρασε ο Αυ-
στραλός υπουργός Μετανά-
στευσης και Υπηκοότητας κ. 
Κρις Μπόουεν λέγοντας ότι 
«η Ελλάδα είναι πρώτη στη 
λίστα των προτεραιοτήτων». 
Παράλληλα κάλεσε τους Έλ-
ληνες φοιτητές να σπουδά-
σουν στην Αυστραλία.

Ο κ. Μπόουεν επιβεβαί-
ωσε ότι έχουν αρχίσει οι 
συνοµιλίες µε την ελληνική 
κυβέρνηση για την υπογρα-
φή της συµφωνίας για του-
ριστική βίζα µε δικαίωµα 
εργασίας, ενώ ανέφερε ότι 
θα αφορά άτοµα ηλικίας 
18 έως 30 ετών και ότι θα 
χορηγείται µε συγκεκριµέ-
να κριτήρια και όρους. Ο 
υπουργός ξεκαθάρισε όµως 
ότι οι άδειες που θα δοθούν 
θα είναι περιορισµένες και 
µάλλον δεν θα υπερβαίνουν 
ετησίως τις 500. Απαντώ-
ντας σε σχετική ερώτηση 
είπε: «Με τις αντίστοιχες 
συµφωνίες µε άλλες χώρες, 
οι 500 άδειες είναι πολλές. 
Θα συζητήσουµε για υψηλό-
τερο αριθµό και θα δούµε 

πώς θα πάνε οι συζητήσεις». 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μελβούρνης, 
Βασίλης Παπαστεργιάδης, 
σηµείωσε πως οι Έλληνες 
είναι από τους πλέον µορ-
φωµένους Ευρωπαίους και 
η παρουσία τους στην Αυ-
στραλία θα την ωφελήσει τα 
µέγιστα. «Παράλληλα», πρό-
σθεσε, «θα ενδυναµώσει τις 
σχέσεις της Αυστραλίας µε 
την Ελλάδα και την Ευρώ-
πη». Ο Αυστραλός υπουργός 
έκανε τις δηλώσεις αυτές 
κατά τη διάρκεια της οµιλίας 
του σε ειδική συγκέντρωση 
που διοργάνωσε προς τιµή 
του η Γενική Πρόξενος της 
Ελλάδας στη Μελβούρνη 
Ελένη Λιανίδου και η Ελλη-
νική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Μελβούρνης και Βικτώριας, 
στο οίκηµα της Κοινότητας 
Μελβούρνης, παρουσία 
οµοσπονδιακών και πο-
λιτειακών βουλευτών, εκ-
προσώπων οµογενειακών 
οργανισµών, ευεργετών 
της Κοινότητας και µεγάλου 
αριθµού µελών και φίλων 
της. Όπως εξήγησε το πρό-
γραµµα βίζας διακοπών µε 
παράλληλη εργασία αποτε-
λεί ένα σηµαντικό πρόγραµ-
µα πολιτιστικής ανταλλαγής 
που στοχεύει στην ενίσχυση 
των διασυνδέσεων ανάµεσα 
στους νέους της Αυστρα-

λίας και τους νέους άλλων 
χωρών. Στηρίζει τη κινητι-
κότητα των νέων, που επω-
φελούνται από την διαπολι-
τισµική τους εµπειρία.

Όταν ολοκληρωθεί, η 
συµφωνία θα δώσει τη 
δυνατότητα σε 500 νέους 
Αυστραλούς και Έλληνες 
ετησίως, ηλικίας 18 έως 
30 χρονών, να κάνουν δι-
ακοπές µακράς διάρκειας 
(µέχρι 12 µήνες) στη µία ή 
στην άλλη χώρα, ενώ πα-
ράλληλα θα µπορούν να κα-
λύπτουν µέρος των εξόδων 
διαµονής τους µε περιστασι-
ακή η ευκαιριακή απασχό-
ληση. Πρόσθεσε δε πως το 
πρόγραµµα βίζας διακοπών 
µε παράλληλη εργασία δεν 
αποτελεί µέρος του µετα-
ναστευτικού προγράµµατος 
της Αυστραλίας.

Ο κ. Μπόουεν κάλεσε 
επίσης τους οµογενείς να 
ενθαρρύνουν συγγενείς και 
φίλους τους στην Ελλάδα 
να σπουδάσουν στην Αυ-
στραλία και την ίδια στιγ-
µή να έχουν το δικαίωµα 
εργασίας όσο διαρκούν οι 
σπουδές τους. Χαρακτήρι-
σε πάντως παραπληροφό-
ρηση τα δηµοσιεύµατα του 
ελλαδικού Τύπου ότι η Αυ-
στραλία είχε αποφασίσει να 
δεχθεί πάνω από 100.000 
Ελληνες µετανάστες.

Σε δηµοπρασία στο δια-
δίκτυο βγάζει την παρ-
θενιά της µία 20χρονη 

κοπέλα από τη Βραζιλία, 
για... φιλανθρωπικό σκο-
πό! Η Καταρίνα Μιλιορίνι 
δήλωσε ότι θα δωρίσει ένα 
µέρος των χρηµάτων για την 
παροχή στέγασης σε φτωχές 
οικογένειες στην πόλη Σά-
ντα Καταρίνα, από την οποία 
κατάγεται. Την περασµένη 

Παρασκευή η δηµοπρασία 
στο διαδίκτυο είχε φτάσει το 
ποσό των 160.000 δολαρί-
ων, όµως η διαδικασία συνε-
χίζεται και θα ολοκληρωθεί 
στις 15 Οκτωβρίου. Το όλο 
«εγχείρηµα» πάντως, είναι 
στο πλαίσιο ενός αυστραλι-
ανού ντοκιµαντέρ, µε τίτλο 
«Ζητούνται παρθένες». Για τη 
συµµετοχή της στην ταινία θα 
λάβει 20.000 δολάρια αµοι-

βή και το 90% από το ποσό 
της δηµοπρασίας. Η ίδια δή-
λωσε σχετικά: «Σε ό,τι µε αφο-
ρά δεν θεωρώ ότι αυτό που 
κάνω είναι πορνεία. Όταν 
κάποιος κάνει κάτι για µία και 
µοναδική φορά στη ζωή του, 
αυτό δεν είναι επάγγελµα. 
Είναι σαν να τραβήξεις µια 
καλή φωτογραφία. Αυτό δεν 
σε κάνει φωτογράφο», είπε 
ως άστοχο παράδειγµα!

Ανοιχτή πρόσκληση για εργασία 
και σπουδές στην Αυστραλία

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Σπάνια λευκή φάλαινα εντοπίστηκε προ 
ηµερών ανοικτά του νοτιοανατολικού 
Κουίνσλαντ. Η «Migaloo» είναι µια 

µεγάπτερη φάλαινα, η οποία εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά στα ανοικτά της χώρας το 
1991.  Εκπρόσωπος του Κέντρου Έρευνας 
για την Προστασία της Λευκής Φάλαινας 
ανέφερε ότι εντάσσεται στον πληθυσµό των 
φαλαινών του συγκεκριµένου είδους που 
ζουν στο ανατολικό τµήµα της Αυστραλίας 
(περίπου 17.000). Η «Migaloo» θεάθηκε 
για δεύτερη φορά στο Σέρφερς Πάρανταϊς 
και στο Μπρόντµπιτς.

Σοβαρή παραµένει η κατάσταση ενός 
17χρονου που νοσηλεύεται στο 
Νοσοκοµείο Μάτερ του Νιούκαστλ, 

µετά την επίθεση που δέχθηκε από δη-
λητηριώδες φίδι. Συγκεκριµένα, ένα φίδι 
Ταϊπάν (που για πολλούς θεωρείται το 
πιο επικίνδυνο του κόσµου) τον δάγκωσε 
στο αριστερό του χέρι την ώρα που βρι-
σκόταν σε προάστιο της πόλης Μέϊτλαντ. 
Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο της 
Αυστραλίας, θέτοντας σε συναγερµό τις 
αρµόδιες Αρχές καθώς το συγκεκριµένο 
είδος φιδιού εντοπίστηκε περίπου 1.000 
χλµ. µακριά από το φυσικό του περιβάλ-
λον. Το φίδι αυτό, συνήθως βρίσκεται στη 
Βόρεια Επικράτεια και στο Κουίνσλαντ.

«∆εν µπορούσαµε να το πιστέψουµε. 
∆εν είχαµε δει ποτέ ένα Ταϊπάν στα µέρη 
µας. ∆εν είναι από αυτή την περιοχή και 
εφόσον κάποιος δεχτεί το δάγκωµά του 
είναι πολύ σοβαρό. Πραγµατικά είναι 
πολύ τυχερός που ζει. Μάλλον θα πρέπει 
να αγοράσει ένα λαχείο», εξήγησε η ερπε-
τολόγος, Judy Martin.

Εκτιµάται ότι µια σταγόνα από το δη-
λητήριο ενός Ταϊπάν µπορεί να σκοτώσει 
100 ανθρώπους και 250.000 ποντίκια, 

ενώ προκαλεί τον θάνατο µέσα σε 45 λε-
πτά. To Ταϊπάν (Taipan) αποτελεί γένος 
φιδιών που συναντώνται στην Αυστρα-
λία και χαρακτηρίζονται από το µεγάλο 
µέγεθος, την ταχύτητα και το πολύ τοξικό 
δηλητήριο. Υπάρχουν τρία γνωστά είδη:
• Το παράκτιο Ταϊπάν (Oxyuranus 
scutellatus)
• Το λιγότερο κοινό Ταϊπάν και περισ-
σότερο επικίνδυνο, το οποίο ζει στο 
εσωτερικό (Inland Taipan, Oxyuranus 
microlepidotus)
• Το Central Ranges Ταϊπάν (Oxyuranus 
temporalis)

Ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από ένα 
«Inland Taipan».

Ο αριθµός των µεταναστών που δέ-
χθηκε η Αυστραλία τα τελευταία δύο 
χρόνια έχει φτάσει στα ύψη, αλλά 

αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ανάλογος εί-
ναι και ο αριθµός εκείνων που επιθυµούν 
να πάρουν την αυστραλιανή υπηκοότητα.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Αυστραλι-
ανής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθµός 
των µεταναστών που έφτασαν στη χώρα 
τους τελευταίους δώδεκα µήνες - µέχρι 
τον περασµένο Μάρτιο - έχει εκτιναχθεί 
στις 197.200, µια αύξηση δηλαδή της τά-
ξης του 18%. Γεγονός που σηµαίνει ότι, 
τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθµός των 
µεταναστών που φτάνουν στη χώρα έχει 
διπλασιαστεί, χωρίς όµως αυτό να σηµαί-
νει απαραίτητα ότι και ο αριθµός εκείνων 
που παίρνουν την αυστραλιανή υπηκο-
ότητα ακολουθεί τις ίδιες τάσεις. Μετα-
ξύ 2011-2012 µόνο 84.183 µετανάστες 
πολιτογραφήθηκαν, 2.106 λιγότεροι δη-
λαδή από το 2001-2002, όταν ο αριθµός 
των µεταναστών ήταν στα µισά των σηµε-

ρινών επιπέδων. Το υπουργείο Μετανά-
στευσης απέδωσε το φαινόµενο αυτό σε 
διάφορα αίτια, µεταξύ των οποίων είναι 
και ορισµένες αλλαγές που έχουν γίνει 
στους κανονισµούς που συνδέονται µε την 
πολιτογράφηση, όπως, για παράδειγµα, 
το ότι οι µετανάστες έχουν το δικαίωµα να 
µείνουν στην Αυστραλία τέσσερα χρόνια 
πριν κάνουν αίτηση για την αυστραλιανή 
υπηκοότητα, αντί δύο χρόνια που ήταν 
πριν, όπως και οι γραπτές εξετάσεις που 
πρέπει να δώσουν προκειµένου να τους 
δοθεί η υπηκοότητα. 

Ο γνωστός δημογράφος, Bob Birrell, 
από το Πανεπιστήμιο Monash, είπε ότι 
«πολύ περισσότεροι µετανάστες σήµερα 
µένουν στην Αυστραλία µε βίζα προσω-
ρινής εργασίας ή φοιτητική. Το πιστο-
ποιητικό αυστραλιανής υπηκοότητας δεν 
είναι παρά ένα κοµµάτι χαρτί για πολλούς 
µετανάστες. Ο λόγος είναι ότι, εκτός από 
το δικαίωµα ψήφου, δεν υπάρχουν στην 
πραγµατικότητα ουσιαστικά οφέλη».

197.200 νέους μετανάστες δέχθηκε 
η Αυστραλία τα τελευταία δύο χρόνια 

Σπάνια λευκή φάλαινα 
στα ανοικτά του Κουίνσλαντ

17χρονος δέχθηκε την επίθεση ενός 
από τα πιο επικίνδυνα φίδια του κόσµου

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Βραζιλιάνα βγάζει την παρθενιά της 
σε δημοπρασία στο διαδίκτυο

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ!




