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ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΕ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Φιλοδοξεί να ανοίξει στη χώρα 
τον δρόµο για το διάστηµα

Επιστροφή διαφηµίσεων 
στην εκποµπή του Άλαν Τζόουνς

Στα ύψη το κόστος στέγασης 
και συντήρησης των αιτούντων άσυλο

Με δορυφόρους-µινιατούρες, 
πιστεύει ότι ανοίγει στην Αυ-
στραλία τον... δρόµο για το δι-

άστηµα, ο οµογενής δρ Στίβεν Τσίτας, 
ερευνητής Αστροναυτικής και ∆ια-
στηµικής Μηχανικής του πανεπιστη-
µίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Και 
όπως φαίνεται, την πεποίθησή του 
συµµερίζεται και το αυστραλιανό πα-
νεπιστήµιο, απ΄ όπου εκτιµάται ότι ο 
οµογενής ερευνητής δηµιουργεί νέα 
παγκόσµια δεδοµένα στην εξερεύνη-
ση του διαστήµατος.

Σε συνέντευξή του στην αγγλική έκ-
δοση της εφηµερίδας «Νέος Κόσµος», 
ο δρ Τσίτας ανέφερε ότι οι δορυφόροι 
6U - όπως τους έχει ονοµάσει - όχι 
µόνο κοστίζουν λιγότερο, αλλά η ποι-
ότητα των πληροφοριών που συλλέ-
γουν είναι εξίσου καλή µε εκείνη των 
πληροφοριών που συλλέγουν άλλοι 
µεγαλύτεροι και πανάκριβοι δορυφό-
ροι. Πρόσθεσε δε ότι οι δορυφόροι-
µινιατούρες του, όχι µόνο µπορούν να 
συλλέξουν πληροφορίες, αλλά αν τους 
µεγαλώσει οριακά µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν άνετα σε εµπορικές και 
επιστηµονικές αποστολές.

∆ιευκρίνισε, πάντως, πως δεν έχουν 
ακόµα δοκιµαστεί στο διάστηµα, αλλά 
λόγω του χαµηλού κόστους τους η αυ-
στραλιανή κυβέρνηση µπορεί να τους 
χρησιµοποιήσει για να ξεκινήσει κά-
ποια στιγµή και η Αυστραλία διαστη-
µικό πρόγραµµα. «Αυτή τη στιγµή το 
κόστος της διαστηµικής έρευνας είναι 
απαγορευτικό για την Αυστραλία µε 
αποτέλεσµα να µη γίνεται καµία προ-
σπάθεια. Ωστόσο, οι µινιατούρες δο-
ρυφόροι, που σχεδίασα, µπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για την έναρξη 
ενός τέτοιου προγράµµατος. Ακόµα 
και αν η προσπάθεια αποτύχει, το 
κόστος αποτυχίας θα είναι µικρό», 
αναφέρει. «Οι πληροφορίες που συλ-
λέγουν οι µικρο-δορυφόροι µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ακόµα και στην 
γεωργία», λέει ο οµογενής επιστήµο-
νας και προσθέτει ότι το γεγονός ότι 
αυτοί οι δορυφόροι είναι φθηνοί τους 
καθιστά ιδανικούς για να βοηθήσουν 
και τις φτωχές χώρες.

Επέστρεψαν από χθες οι διαφη-
µίσεις στην ραδιοφωνική εκπο-
µπή του κορυφαίου ραδιοσχο-

λιαστή, Άλαν Τζόουνς, µετά τον σάλο 
που προκάλεσαν τα προσβλητικά 
σχόλια που έκανε σε βάρος της πρω-
θυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ. Όπως 
είναι γνωστό, τα σχόλια αυτά του κ. 
Τζόουνς είχαν σαν αποτέλεσµα να 
αποσύρουν τις διαφηµίσεις τους από 
τη ραδιοφωνική εκποµπή του Άλαν 
Τζονς στον ραδιοφωνικό σταθµό 
2GB, κορυφαίες εταιρείες. Αργότερα 
η διεύθυνση του σταθµού αποφάσι-
σε να διακόψει όλες τις διαφηµίσεις 

στην εκποµπή. Υπενθυµίζεται πως ο 
κ. Τζόουνς µιλώντας σε εκδήλωση 
της νεολαίας του Φιλελεύθερου Κόµ-
µατος, στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ 
είπε ότι ο πατέρας της πρωθυπουρ-
γού - ο Τζον Γκίλαρντ - πέθανε από 
ντροπή για τα ψέµατα της κόρης του. 
Στην κατάµεστη αίθουσα από µέλη 
και οπαδούς του κόµµατος των Φι-
λελευθέρων, ο κορυφαίος ραδιοσχο-
λιαστής της χώρας είπε επακριβώς: 
«Όλοι γνωρίζετε ότι κάθε µέλος του 
Εργατικού Κόµµατος έχει αντιλη-
φθεί ότι η Τζούλια Γκίλαρντ είναι 
µία ψεύτρα. Ο γέρος πέθανε πριν 

µερικές εβδοµάδες από ντροπή. Από 
ντροπή, γνωρίζοντας ότι η κόρη του, 
κάθε φορά που µιλά στο Κοινοβού-
λιο, ξεστοµίζει ψέµατα».

Σαν να µην έφτανε αυτό, ο Τζό-
ουνς συµπλήρωσε τη δηλητηριώδη 
επίθεση κατά της πρωθυπουργού, 
λέγοντας ότι «και αυτά τα κροκοδεί-
λια δάκρυα που έχυσε ήταν για να 
ανεβούν τα ποσοστά της στις σφυγ-
µοµετρήσεις».

Ο ίδιος ο κ. Τζόουνς µετά τον σάλο 
που προκάλεσαν τα σχόλιά του, ζή-
τησε συγνώµη που όµως δεν έγινε 
δεκτή από την πρωθυπουργό.

Το υπουργείο Μετανάστευσης 
αρνήθηκε να σχολιάσει δηµοσι-
εύµατα στον Τύπο, που υποστη-

ρίζουν ότι η σηµαντική αύξηση που 
παρατηρείται τελευταία στον αριθµό 
σκαφών που καταφθάνουν στην Αυ-
στραλία µεταφέροντας πρόσφυγες, 
έχει σπρώξει ανοδικά το κόστος για 
την στέγαση και συντήρησή τους ενώ 
περιµένουν να εξεταστούν οι αιτήσεις 
τους για άσυλο. Στον οικονοµικό προ-

ϋπολογισµό του Μαϊου, η οµοσπον-
διακή κυβέρνηση είχε προβλέψει ότι 
κάθε µήνα θα έρχονταν στη χώρα 
450 αιτούντες άσυλο. Στους πρώτους 
τρεις µήνες, όµως, του οικονοµικού 
έτους 2012-2013, κατέφθασαν στη 
χώρα µε σαπιοκάραβα, περισσότεροι 
από 6.000 πρόσφυγες κι αυτό, σύµ-
φωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφο-
ρίες, έχει σπρώξει ανοδικά το κόστος 
για την στέγαση και συντήρησή τους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
Μετανάστευσης, Μάρτιν Μπόουλς, 
περιορίστηκε να πει ότι η κυβέρνηση 
θα αποκαλύψει το συνολικό κόστος, 
στα τέλη αυτού του χρόνου. Στο µε-
ταξύ, 38 Πακιστανοί πρόσφυγες µετα-
φέρθηκαν προχθές από το Νησί των 
Χριστουγέννων, στο κέντρο κράτησης 
του Ναουρού, ανεβάζοντας έτσι τον 
αριθµό των αιτούντων άσυλο που 
έχουν σταλεί εκεί στους 292.

Για το έτος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012, 
η Αυστραλία εξήγαγε 7,13 εκατοµµύρια εκατόλιτρα 
χύµα κρασί (-2% σε σχέση µε πέρσι) αξίας 1,9 δισ. 

δολαρίων. Αν και οι όγκοι των εµφιαλωµένων κρασιών 
σηµείωσαν πτώση (-12%), το µεγαλύτερο µέρος των εξα-
γωγών διατηρεί την ανάπτυξή του τοµέα (+9%). Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, το χύµα κρασί αντιπροσώ-
πευε το 52,3% του όγκου των εξαγωγών της Αυστραλίας 
και το 20,3% της συνολικής αξίας. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία του κρασιού, η Αυστραλία εξήγε περισσότερο χύµα 
κρασιά από εµφιαλωµένα (όπως επίσης η περίπτωση της 
Νότιας Αφρικής). Η µέση τιµή ενός λίτρου οίνου που εξά-
γονται χύµα σε αυστραλιανά δολάρια ανά λίτρο είναι 1,01, 
ενώ ήταν 4,40 δολάρια για ένα λίτρο εµφιαλωµένου κρα-
σιού. Η πρώτη αγορά χύµα κρασιού στην Αυστραλία είναι 
το Ηνωµένο Βασίλειο (1,98 εκατ. εκατόλιτρα) ενώ το 80% 
των αυστραλιανών οίνων που αποστέλλονται στην αγορά 
αυτή είναι χύµα. Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι η δεύτερη 
µεγαλύτερη αγορά της Αυστραλίας για το χύµα, ακολουθού-
µενη από τον Καναδά, την Κίνα και τη Γερµανία.

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, οι εξαγωγές της Αυ-
στραλίας έχουν αυξηθεί κατά 4,8% σε όγκο, όχι µόνο σε 
χύµα κρασιά, αλλά και σε συσκευασίες bag-in-box.

Σιγή ιχθύος τηρούν 
τόσο ο βραβευµένος 
µε Όσκαρ ηθοποιός, 

Ράσελ Κρόου όσο και η  
Ντανιέλα Σπένσερ, µετά την 
είδηση που έκανε τον γύρο 
του κόσµου ότι χωρίζουν 
µετά από εννέα χρόνια γά-
µου. Προς το παρόν το ζευγάρι δεν έχει κάνει δηµόσια δή-
λωση για το χωρισµό του. Ο Κρόου και η Σπένσερ συναντή-
θηκαν πριν από 22 χρόνια και παντρεύτηκαν σε ένα ειδικά 
διαµορφωµένο παρεκκλήσι στο αγρόκτηµα του Κρόου στο 
Κοφς Χάρµπορ το 2003. Φήµες ότι το ζευγάρι δεν τα πήγαι-
νε καλά είχαν δει το φως της δηµοσιότητας από τον περα-
σµένο Ιούνιο, όταν ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» την 
Σπένσερ, σε νυχτερινή έξοδο παρέα µε άλλον άντρα.

Ο γεννηµένος στη Νέα Ζηλανδία πρωταγωνιστής της ται-
νίας «Μονοµάχος», και η πρώην τραγουδίστρια, έχουν δύο 
παιδιά, τον Τσαρλς 8 ετών και τον Τένισον 6 ετών .

Τα αγόρια µαζί µε τη Σπένσερ είναι στο Σίδνεϊ, τόπο κα-
ταγωγής της 43χρονης µητέρας, ενώ ο 48χρονος Ράσελ 
Κρόου βρίσκεται στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου κινηµατο-
γραφεί τη νέα του ταινία το βιβλικό έπος «Νώε».

Να σηµειωθεί ότι µέσα στους επόµενους δώδεκα µήνες 
θα κυκλοφορήσουν άλλες πέντε ταινίες στις οποίες πρω-
ταγωνιστεί ο Κρόου:  The Man with the Iron Fists, Les 
Miserables, Broken City, Man of Steel, και Winter’s Tale.

Με την κατηγορία της βίαιης σεξουαλικής επίθεσης 
σε βάρος ασθενούς του, συνελήφθη προχθές ένας 
70χρονος γιατρός. Εκπρόσωπος της αστυνοµί-

ας δήλωσε ότι ο 70χρονος κατηγορείται ότι βίασε µια 
34χρονη ασθενή του, στο ιατρείο του στο Dapto, στις 12 
Μαρτίου.  κατηγορούµενος αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύ-
ηση και θα παρουσιαστεί στο ∆ικαστήριο του Γούλον-
γκονγκ στις 6 Νοεµβρίου.

Στροφή ολοταχώς 
προς το χύμα κρασί 

Σιγή ιχθύος 
από τον Ράσελ Κρόου
για τον χωρισμό του

70χρονος γιατρός στο εδώλιο
κατηγορούμενος για σεξουαλική
επίθεση σε βάρος ασθενούς του


