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Οσάλος που προκάλεσαν τα προ-
σβλητικά σχόλια του κορυφαίου 
ραδιοσχολιαστή, Άλαν Τζό-

ουνς, σε βάρος της πρωθυπουργού 
Τζούλια Γκίλαρντ συνεχίζεται, µετά το 
βαρύ πλήγµα που επέφεραν τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στον κ. Τζό-
ουνς και στον ραδιοφωνικό σταθµό 
2GB που τον φιλοξενεί. 

Όπως είναι γνωστό, ο ραδιοφωνι-
κός σταθµός 2GB υποχρεώθηκε να 
σταµατήσει όλες τις διαφηµίσεις στην 
εκποµπή του Αλαν Τζόουνς, µετά την 
απόφαση τουλάχιστον 70 χορηγών 
και εταιρειών να σταµατήσουν να δι-
αφηµίζονται στο συγκεκριµένο πρό-
γραµµα.

Οι εταιρείες αυτές υποχρεώθη-
καν να αποσύρουν τις διαφηµίσεις 
τους µετά από συντονισµένες «επι-
θέσεις» που δέχθηκαν από το κοινό 
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter κλπ). Μεταξύ αυ-
τών και η Μερσεντές η οποία είχε δώ-
σει ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, αξίας 
250.000 δολαρίων, στον Τζόουνς, στο 
πλαίσιο σχετικής συµφωνίας που είχε 
µε τον ραδιοφωνικό σταθµό. Η εται-
ρεία πήρε πίσω το αυτοκίνητο από τον 

κ. Τζόουνς µε αποτέλεσµα ο τελευταίος 
να εκνευριστεί και να αποκαλέσει έναν 
εκ των διευθυντών της «ασπόνδυλο 
θαύµα», µέσω της εκποµπής του.

Παράλληλα ο κ. Τζόουνς είπε πως 
η εκστρατεία εκφοβισµού του ίδιου και 
των χορηγών του, µέσω του διαδικτύ-
ου, είναι «απαράδεκτη» και αν γινόταν 
µέσα από άλλους χώρους θα ήταν και 
«παράνοµη». Όπως είναι γνωστό, για 
να «προφυλαχθούν» οι διαφηµιστές 
του απ’ αυτή την συστηµατική εκστρα-
τεία εκ µέρους του κοινού, ο σταθµός 
2GB αποφάσισε να σταµατήσει όλες 
τις διαφηµίσεις στη συγκεκριµένη εκ-
ποµπή, προφανώς έως ότου ξεχαστεί 
το όλο θέµα. Εκτιµάται ότι το κόστος 
για τον κ. Τζόουνς και τον σταθµό 
ανέρχεται σε εκατοµµύρια δολάρια.

Μέχρι σήµερα πάνω από 110.000 
άτοµα παίρνουν µέρος στην εκστρα-
τεία εναντίον του κ. Τζόουνς αλλά και 
των εταιρειών που διαφηµίζονταν 
στην εκποµπή του, παρά το γεγονός 
ότι ο τελευταίος ζήτησε συγνώµη για το 
πρόσφατο σχόλιο του.

Υπενθυµίζεται ότι ο κορυφαίος ρα-
διοφωνικός σχολιαστής της χώρας 
είπε: «Όλοι γνωρίζετε ότι κάθε µέλος 

του Εργατικού Κόµµατος έχει αντιλη-
φθεί ότι η Τζούλια Γκίλαρντ είναι µία 
ψεύτρα. Ο γέρος (ο πατέρας της πρω-
θυπουργού) πέθανε πριν από µερικές 
εβδοµάδες από ντροπή. Από ντροπή, 
γνωρίζοντας ότι η κόρη του, κάθε 
φορά που µιλά στο Κοινοβούλιο, ξε-
στοµίζει ψέµατα».

Σύµφωνα µε Αυστραλούς αναλυτές 
η εκστρατεία εναντίον του κ. Τζόουνς 
δείχνει πως τα µέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης είναι κάτι παραπάνω από ακόµη 
ένα µέσο ενηµέρωσης. Είναι τα µέσα 
που προωθούν τη συµµετοχή στον 
κοινωνικό διάλογο, και την ανταλλαγή 
απόψεων και ιδεών και υποχρεώνουν 
και τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης 
να είναι σοβαρά, αξιόπιστα και αντι-
κειµενικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζόουνς 
κάνει λόγο για απόπειρα φίµωσής του 
και εκφοβισµού των εταιριών που δια-
φηµίζονται στο πρόγραµµά του. «Ουσι-
αστικά επιχειρούν να στερήσουν από 
το κοινό το δικαίωµα της επιλογής. 
Της ελεύθερης επιλογής να µε ακούν 
και της ελεύθερης επιλογής των εται-
ριών να διαφηµίζονται στην εκποµπή 
µου», είπε.

Στην παλιά φυλακή της Μελβούρ-
νης (Old Melbourne Gaol) που 
εδώ και χρόνια έχει µετατραπεί 

σε µουσείο θα ακουστεί το «Πνευµατι-
κό Εµβατήριο» του Άγγελου Σικελια-
νού που µελοποίησε τα Χριστούγεννα 
του 1969 ο Μίκης Θεοδωράκης όταν 
ήταν εκτοπισµένος από τη χούντα των 

συνταγµαταρχών στη Ζάτουνα της 
Αρκαδίας.

«Πίσω από τα κάγκελα» είναι ο τίτ-
λος της µουσικής εκδήλωσης που θα 
παρουσιάσει το συγκρότηµα Griffyn 
Ensemble. Θα ακουστούν γνωστά 
κοµµάτια κορυφαίων συνθετών που 
έχουν σαν θέµα τους αγώνες λαών 

για ανθρώπινα δικαιώµατα, ελευθε-
ρία, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια. Για 
τον λόγο αυτό επελέγη και το «Πνευ-
µατικό Εµβατήριο».

Στην εκδήλωση συµµετέχει και ο 
κορυφαίος οµογενής µουσικός Μιχά-
λης Σώλης, που διευθύνει την ορχή-
στρα Canberra Mandolin Orchestra.

Η πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τζούλια Γκίλαρντ, ο 
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Τόνι Αµποτ, 
αλλά και άλλοι κορυφαίοι πολιτικοί της χώρας χαιρε-

τίζουν, µε µηνύµατά τους, την 100ή επέτειο της απελευθέ-
ρωσης της Λήµνου. Τα µηνύµατα δηµοσιεύονται σε ειδικό 
λεύκωµα της Πανληµνιακής Οµοσπονδίας Αυστραλίας που 
κυκλοφόρησε µε την ευκαιρία της ιστορικής επετείου.

Στο µήνυµά της η κα Γκίλαρντ σηµειώνει πως οι σχέσεις 
της Αυστραλίας µε τη Λήµνο ξεκινάνε από τον Α’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο, όταν χιλιάδες Αυστραλοί στρατιώτες στρα-
τοπέδευσαν στο νησί, πριν την απόβασή τους στην Καλ-
λίπολη. «Εκεί», συµπληρώνει, «νοσηλεύτηκαν και πολλοί 
τραυµατίες Αυστραλοί στρατιώτες. Και βεβαίως στα χρόνια 
που ακολούθησαν χιλιάδες Λήµνιοι εγκαταστάθηκαν στην 
Αυστραλία και εµπλούτισαν τη χώρα».

Στους ιστορικούς δεσµούς της Λήµνου µε την Αυστραλία 
στέκεται στο µήνυµά του και ο πολιτειακός πρωθυπουργός 
της Βικτώριας Τέντ Μπέϊλιου, ενώ ο οµοσπονδιακός αρ-
χηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Τόνι Αµποτ, υπο-
γραµµίζει περισσότερο τη συνεισφορά των Λήµνιων στην 
ανάπτυξη της Αυστραλίας. Αλλά και άλλοι Αυστραλοί πο-
λιτικοί όπως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Βικτώρια, 
Ντάνιελ Αντριους, ο οµογενής υπουργός Πολυπολιτισµού, 
Νίκος Κότσιρας, ο βουλευτής Γιάννης Πανταζόπουλος, ο γε-
ρουσιαστής Λι Ταρλάµης καθώς και οι Έλληνες διπλωµάτες 
στην Αυστραλία στέκονται ιδιαίτερα στο ρόλο της Λήµνου 
κατά τη στρατιωτική επιχείρηση της Καλλίπολης το 1915, 
υπογραµµίζοντας ότι θα παραµείνει για πάντα σηµείο ανα-
φοράς για τις δύο χώρες.

Οι φορείς της Ληµνιακής πατριάς στην Αυστραλία τιµούν 
την ιστορική επέτειο µε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε αλλαγές στη 
χορήγηση τουριστικής 

βίζας σε γονείς Αυστραλών πο-
λιτών και µόνιµων κατοίκων 
της χώρας, για να τους δώ-
σει τη δυνατότητα να επισκέ-
πτονται τις οικογένειές τους. 
Όπως δήλωσε ο οµοσπονδια-
κός υπουργός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Σάϊµον Κριν, η 
κυβέρνηση καταλαβαίνει πως 
καθυστερεί σηµαντικά η χορή-
γηση βίζας για γονείς. «Πολλοί 
γονείς περιµένουν υποµονετι-
κά να τους χορηγηθεί βίζα, για 
να επισκεφθούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους που ζουν στην 
Αυστραλία» είπε. Έτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγεί 
ειδική τουριστική βίζα για γονείς που έχουν κάνει αίτηση 
για γονική βίζα. Η βίζα αυτή θα ισχύει για πέντε χρόνια 
και ο κάτοχός της θα µπορεί να παραµένει για δώδεκα συ-
νεχούς µήνες στην Αυστραλία. Παράλληλα, η κυβέρνηση 
θα εξετάσει και το ενδεχόµενο να χορηγεί βίζα διάρκειας 
τριών ετών, µε τη δυνατότητα δωδεκάµηνης συνεχόµενης 
παραµονής στη χώρα, σε άτοµα που δεν έχουν κάνει αίτηση 
για γονική βίζα.

Οι νέες αλλαγές, που ενδεχοµένως να δώσουν τη δυνα-
τότητα και σε αρκετούς Έλληνες γονείς να επισκεφθούν τις 
οικογένειές τους στην Αυστραλία, αναµένεται να ισχύσουν 
προς το τέλος του έτους. «Οι επισκέψεις γονέων είναι υψί-
στης σηµασίας για τους ίδιους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια 
τους» είπε ο κ. Κριν, ο οποίος εκλέγεται στην έδρα Χόθαµ, 
όπου ζουν χιλιάδες Έλληνες και άλλοι µετανάστες.

Για να χορηγηθεί µια τέτοια βίζα, υπάρχουν και προϋ-
ποθέσεις. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µη-
τρώο, αρκετά χρήµατα, ιδιωτική ασφάλεια υγείας κ.ά..
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Βολές του Άλαν Τζόουνς 
κατά των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

Μηνύματα της πολιτικής 
ηγεσίας της χώρας, 
για την 100ή επέτειο 
της απελευθέρωσης της Λήμνου

Αλλαγές στη χορήγηση 
τουριστικής βίζας
ανακοίνωσε η κυβέρνηση Γκίλαρντ

Το «Πνευματικό Εμβατήριο» 
θα ακουστεί σε παλιά φυλακή της Μελβούρνης 

Ο Σάϊµον Κριν


