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O υπουργός Μακεδονίας-Θρά-
κης κ. Θεόδωρος Καράογλου 
τίµησε µε την παρουσία του 

«Μακεδονικό Γλέντι», που έγινε 
την Κυριακή στον πεζόδροµο του 
Oakleigh, στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων του ετήσιου Φεστιβάλ «∆η-
µήτρια», που οργανώνει η Πανµα-
κεδονική Ένωση Μελβούρνης και 
Βικτώριας. 

Ο κ. Καράογλου, θα αναχωρήσει 
από την Αυστραλία την Τρίτη 27 
Νοεµβρίου, µετά από εκτεταµένες 
επαφές µε τον Ελληνισµό της Μελ-
βούρνης και του Σίδνεϊ.  Στο µεταξύ 
την πρώτη της επιχειρηµατική εξόρ-
µηση στην αγορά της Αυστραλίας 
πραγµατοποιεί στις 20-27 Νοεµβρί-
ου η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(∆ΕΘ ΑΕ), εγκαινιάζοντας τη νέα 
στρατηγική της για στενότερες οικο-
νοµικές σχέσεις µε τις αγορές, που 
είναι δυσπρόσιτες για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις και όπου υπάρχει έντο-
νο οµογενειακό στοιχείο. 

Το πρώτο άνοιγµα στην Αυστραλία 
θα γίνει µε 20µελή επιχειρηµατική 
αποστολή, στην οποία θα συµµετέ-
χουν ελληνικές επιχειρήσεις, οργα-
νισµοί και εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Η αποστολή διοργα-
νώνεται σε συνεργασία µε το Ελλη-
νοαυστραλιανό Εµποροβιοµηχανικό 
Επιµελητήριο, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής 
αποστολής, που συµπίπτει χρονικά 
και µε τους εορτασµούς της ελληνι-
κής οµογένειας στην Αυστραλία για 

τα 100 χρόνια από την απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης, θα πραγµατο-
ποιηθούν προκαθορισµένες επιχει-
ρηµατικές συναντήσεις, τόσο στην 
Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ.

«Στόχος της ∆ΕΘ είναι - πέρα από 
τη διερεύνηση της αγοράς από τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις, την προώθηση 
των ελληνικών προϊόντων αλλά και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας από 
τους δήµους που θα συµµετάσχουν 
- να δηµιουργηθεί µόνιµη σχέση της 
Θεσσαλονίκης µε την Αυστραλία, 
µε τη βοήθεια και της Παγκόσµιας 
∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελ-
ληνισµού, η διοίκηση της οποίας 
ήταν πρόσφατα φιλοξενούµενη του 
εκθεσιακού φορέα στην πόλη. Στο 

πλαίσιο των προγραµµατισµένων 
επαφών, η διοίκηση της ∆ΕΘ ΑΕ θα 
συναντηθεί µε τους εκθεσιακούς ορ-
γανισµούς της Μελβούρνης και του 
Σίδνεϊ», υπογραµµίζεται.

Οι κλάδοι που θα εκπροσωπη-
θούν στην επιχειρηµατική αποστολή 
είναι, µεταξύ άλλων, αυτοί των τρο-
φίµων-ποτών, των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας, των νέων τεχνο-
λογιών, της ξυλείας, των καλλυντι-
κών και των κοσµηµάτων. Η επιχει-
ρηµατική αποστολή, διοργανώνεται 
µε την υποστήριξη της Πρεσβείας 
της Αυστραλίας στην Ελλάδα, του 
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλά-
δος-Αυστραλίας και του ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών.

Mε την κατηγορία της αισχρής 
επίθεσης και κράτησης ενός 
9χρονου αγοριού, στην περι-

οχή The Entrance της Ν.Ν.Ουαλίας, 
συνελήφθη προχθές ένας άντρας 
ηλικίας 37 χρόνων. Εκπρόσωπος 
της αστυνοµίας δήλωσε ότι ο συλλη-

φθείς φέρεται να πλησίασε το 9χρο-
νο αγόρι επί της Ντένινγκ Στριτ στις 
15:35 του Σαββάτου και το έπεισε 
να τον ακολουθήσει στο σπίτι του. Ο 
37χρονος κατηγορείται ότι κλείδωσε 
τον 9χρονο στο σπίτι και το βράδυ 
ασέλγησε εναντίον του. Το άτυχο 

αγόρι βρέθηκε την επόµενη µέρα 
το πρωϊ, δηλώνοντας ότι είχε κατα-
φέρει να ξεφύγει από τον 37χρονο. 
Λίγη ώρα αργότερα η αστυνοµία συ-
νέλαβε τον κατηγορούµενο κι άσκη-
σε εναντίον του ποινική δίωξη για 
ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου.

Eνα πτώµα σε αποσύνθεση και περισσό-
τερα από 200 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν 
σε σκάφος που είχε ναυαγήσει κοντά 

σε έρηµο νησί στο αρχιπέλαγος Τόνγκα στο 
νότιο Ειρηνικό, ανακοίνωσε η αστυνοµία 
της Αυστραλίας. Το γιοτ, µήκους 13 µέτρων 
µε το όνοµα «JeReVe», παρακολουθούσε η 
διεθνής αστυνοµία από την ηµέρα της ανα-
χώρησής του πριν από αρκετές εβδοµάδες 
από τη Νότια Αµερική. Τα ίχνη του χάθη-
καν τον Οκτώβριο. Στις αρχές Νοεµβρίου 
δύο δύτες ανέβηκαν πάνω στο σκάφος που 
είχε ναυαγήσει σε ερηµικό νησί του συ-

µπλέγµατος Βαβάου, ανακάλυψαν το πτώµα 
του άντρα και ειδοποίησαν την αστυνοµία.

«Πάνω στο σκάφος βρέθηκαν 204 πακέτα 
του ενός κιλού κοκαΐνης µε προορισµό της 
αγορά της Αυστραλίας», τόνισε ο Ντέϊβιντ 
Σαρπ, επικεφαλής της υπηρεσίας Οργανω-
µένου Εγκλήµατος. Η αξία των ναρκωτικών 
υπολογίζεται σε 116 εκατοµµύρια δολάρια. 
Οι ιατροδικαστικές αρχές δεν έχουν ακόµα 
διαπιστώσει τα αίτια του θανάτου. Οι αµε-
ρικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει την 
αυστραλιανή αστυνοµία τον Αύγουστο για 
την άφιξη στα χωρικά ύδατα της χώρας, 

σκάφους από τον Ισηµερινό µε µεγάλη πο-
σότητα ναρκωτικών. Σύµφωνα µε τις αυ-
στραλιανές τελωνειακές αρχές, πρόκειται 
για την τέταρτη φορά που βρίσκεται τόσο 
µεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στο νότιο 
Ειρηνικό τα δύο τελευταία χρόνια. «Ο νό-
τιος Ειρηνικός είναι µια τεράστια έκταση», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος των τελωνειακών 
αρχών Νιλ Σάγκετ. 

«Κανείς δεν είναι πραγµατικά υπεύθυνος 
για το σύνολο του νότιου Ειρηνικού. Όλος ο 
κόσµος µπορεί να επέµβει, δεν έχουµε άλλη 
επιλογή», πρόσθεσε.

Πτώμα σε αποσύνθεση σε ναυαγισμένο σκάφος

Oι καπνιστές θα πρέπει να υποχρεωθούν να έχουν άδεια 
όπου θα καταγράφεται ο αριθµός των τσιγάρων που 
µπορούν να καπνίσουν, σύµφωνα µε άρθρο του Καθη-

γητή Σάϊµον Τσάπµαν, από το Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ, που 
δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS Medicine. Ο καθηγητής 
υποστηρίζει ότι οι καπνιστές δεν θα µπορούν να αγοράζουν 
πάνω από 50 τσιγάρα τη µέρα. Προτείνει ακόµα πως πρέπει 
να υπάρχουν χρηµατικά κίνητρα για να τους ενθαρρύνουν 
να παραδίδουν την κάρτα τους όταν σταµατούν το τσιγάρο.

∆ιαφορετικά η άδειά τους θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 
χρόνο. Τα στοιχεία τα οποία θα συλλέγονται, µε τη µέθοδο 
αυτή, θα βοηθούν στην αποστολή πληροφοριών για τις επι-
πτώσεις του καπνίσµατος στην υγεία.

Εκπρόσωπος του οργανισµού κατά του καπνίσµατος 
QUIT, είπε αναφορικά ότι «δεν πρόκειται για ένα µέτρο το 
οποίο θα υποστήριζε». Εκείνο το οποίο επιβάλλεται να γί-
νει, υποστήριξε, είναι εκείνοι που πουλούν τσιγάρα να είναι 
υποχρεωµένοι να έχουν τη σχετική άδεια από την πολιτειακή 
κυβέρνηση και να απαγορευτεί το κάπνισµα σε εξωτερικούς 
χώρους όπου σερβίρονται ποτά και φαγητά.

Mια εταιρία λεωφορείων στην Τασµανία αποµάκρυνε 
έναν οδηγό της, το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 
130 κιλά! Πρόκειται για την εταιρία Metro, η οποία 

ανακοίνωσε στους οδηγούς των λεωφορείων της ότι όποιος 
υπερβαίνει το όριο του βάρους που έχει θεσπίσει, θα τους 
µεταθέτει σε άλλες δουλειές και θα τους δίνει έξι µήνες να 
χάσουν το περιττό βάρος για να επανέλθουν στη θέση τους. 

Παράλληλα, θα δίνει και ιατρικές συµβουλές στους υπέρ-
βαρους οδηγούς και θα συνεισφέρει οικονοµικά για να πη-
γαίνουν στο γυµναστήριο. Αναφερόµενη στο θέµα, η διευ-
θύντρια της εταιρίας ισχυρίσθηκε ότι δεν πρόκειται µόνο για 
λόγους υγείας, αλλά και ασφάλειας και ότι το υπερβολικό 
βάρος δεν βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ 200 ΚΙΛΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

Καπνιστές µόνο 
µε ειδική άδεια!  

Στο Μακεδονικό Γλέντι
ο Θεόδωρος Καράογλου

ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΑΡΘΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σε αδυνάτισμα υποχρεώνουν 
τους υπέρβαρους οδηγούς 
λεωφορείων

ΣΤΗΝ ΤΑΣΜΑΝΙΑ

37χρονος στο εδώλιο 
για ασέλγεια κατά ανηλίκου

Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου


