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Aφίχθη στην Καµπέρα ο νέος πρέσβης 
της Ελλάδος στην Αυστραλία, Χαρά-
λαµπος ∆αφαράνος.

Ο κ. ∆αφαράνος είναι διπλωµάτης καριέ-
ρας µε τριάντα δύο χρόνια υπηρεσίας στο 
υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

Έχει υπηρετήσει κατά σειρά, στην Πρε-
σβεία της Ελλάδος στην Τζέντα της Σαου-
δικής Αραβίας, στα Προξενεία της Ελλάδος 
στα Ιεροσόλυµα και στο Γκέτεµποργκ της 
Σουηδίας, ως Γενικός Πρόξενος της Ελλά-
δος στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νοτίου Αφρι-
κής, προτού υπηρετήσει ως επιτετραµµένος 
στην Πρεσβεία της Ελλάδος στον Νέο ∆ελ-
χί της Ινδίας και ως πρέσβης της Ελλάδος 
στη Νιγηρία. Προτού του ανατεθεί η θέση 
του πρέσβη της Ελλάδος στην Αυστραλία, 

διετέλεσε διευθυντής της ∆ιεύθυνσης Α10 
του υπουργείου Εξωτερικών, αρµόδιας για 
θέµατα Ασίας-Ωκεανίας (2009-2010), ενώ 
από το 2010 έως τον Οκτώβριο 2012 διε-
τέλεσε διευθυντής του ∆ιπλωµατικού Γρα-
φείου του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας Κάρολου Παπούλια.

Ο κ. Χαράλαµπος ∆αφαράνος είναι έγγα-
µος και πατέρας ενός τέκνου. Ο πρέσβης θα 
επιδώσει τα διαπιστευτήριά του στην Γενι-
κή Κυβερνήτη της Αυστραλίας, κα Quentin 
Bryce, στις 21 Νοεµβρίου.

Ο κ. Χαράλαµπος ∆αφαράνος θα συνο-
δεύει τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελ-
λάδος, Κωνσταντίνο Τσιάρα στους διάφο-
ρους σταθµούς της επισκέψεώς του στην 
Αυστραλία στα τέλη Νοεµβρίου.

Στην πολιτεία της Τασµανίας πολλοί 
γιατροί έχουν ξεκινήσει και απενεργο-
ποιούν το κινητό τους, πριν µπουν στο 

νοσοκοµείο για να εργαστούν, επειδή οι συ-
σκευές είναι εστίες µόλυνσης. Η έρευνα για 
τα “βρώµικα” κινητά ξεκίνησε από το Πανε-
πιστήµιο της Τασµανίας και ο επικεφαλής 
της, Γιτσάο Φουγκ τόνισε: “Τα κινητά είναι 
εστίες µόλυνσης και συχνά οι γιατροί δεν 
καθαρίζουν τα κινητά τους, ούτε πλένουν τα 

χέρια τους µε αποτέλεσµα οι ιοί να µεταδί-
δονται και σε ασθενείς”.  Σύµφωνα µε άλλες 
έρευνες, περίπου 200.000 µολύνσεις µετα-
δίδονται ετησίως σε ασθενείς και η έρευνα 
θα επιδιώξει να δει τον ρόλο που παίζουν 
τα κινητά στο φαινόµενο αυτό. 

Το ερώτηµα βέβαια είναι τι συµβαίνει σε 
περίπτωση που κάποιος θελήσει να βρει 
έναν γιατρό. Μάλλον θα αρχίσουν να χρη-
σιµοποιούν πάλι τους βοµβητές.

Στο 5,4% του εργατικού δυναµικού, πα-
ρέµεινε η ανεργία τον προηγούµενο 
µήνα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοι-

χεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Στατι-
στική Υπηρεσία της χώρας. Συγκεκριµένα 
τον Σεπτέµβριο το εργατικό δυναµικό της 
χώρας αυξήθηκε κατά 10,700 (σηµ: δηµι-
ουργήθηκαν 18,770 νέες θέσεις εργασίας 

πλήρης απασχόλησης και χάθηκαν 8,000 
θέσεις µερικής απασχόλησης). Ο υπουργός 
Εργασίας, Μπιλ Σόρτεν, χαρακτήρισε τα 
στοιχεία πολύ ενθαρρυντικά, υπογραµµίζο-
ντας ότι από τότε που ανέλαβε την εξουσία 
της χώρας το Εργατικό Κόµµα, δηλαδή τον 
Νοέµβριο του 2007, δηµιουργήθηκαν συ-
νολικά 820,000 νέες θέσεις εργασίας.

O Οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, επέ-
µεινε χθες ότι η απόφασή του να 

ζητήσει από το Θησαυροφυλάκιο να κο-
στολογήσει τα φορολογικά προγράµµατα 
που υπόσχεται η Οµοσπονδιακή Αντι-
πολίτευση, ήταν σωστή, παρά τις έντονες 
αντιδράσεις στελεχών του Συνασπισµού.

Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υποστη-
ρίζει ότι ο κ. Σουάν έχει «πολιτικοποιή-

σει» το Θησαυροφυλάκιο. ∆ια στόµατος 
του σκιώδους υπουργού Θησαυροφυλα-
κίου, Τζο Χόκεϊ, ζήτησε εξηγήσεις από 
τον Γραµµατέα του υπουργείου, Μάρτιν 
Πάρκινσον, για τον τρόπο που «δηµοσι-
οποιήθηκαν» τα στοιχεία αυτά.

Ο κ. Σουάν τόνισε ότι ο αυστραλιανός 
λαός πρέπει να γνωρίζει το πραγµατικό 
κόστος των φορολογικών προγραµµάτων 
που υπόσχεται ο Συνασπισµός.

Στην Καμπέρα ο νέος πρέσβης 
της Ελλάδας στην Αυστραλία

«Ο αυστραλιανός λαός πρέπει 
να γνωρίζει το πραγµατικό
κόστος των προγραµµάτων 
που υπόσχεται ο Συνασπισµός»

ΓΟΥΕΪΝ ΣΟΥΑΝ:

Ο κ. Γουέϊν Σουάν

Γιατί στην Τασµανία οι γιατροί 
κλείνουν τα κινητά τους;

Αμετάβλητη στο 5,4% η ανεργία




