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«Μ πορείς να πάρεις τον 
Ελληνα από την Ελλάδα 
αλλά δεν µπορείς να πά-

ρεις την Ελλάδα από τον Ελληνα». 
Με αυτά τα λόγια, ο πρώην υπερυ-
πουργός της Βόρειας Επικράτειας, 
εξηγεί γιατί αποφάσισε να θέσει 
υποψηφιότητα για µέλος του νέου 
Συµβουλίου ∆ιοίκησης στο ΤΕΙ της 
Πάτρας. 

Ο Κώστας Βατσκαλής - Κεφαλονί-
της στην καταγωγή - είναι σήµερα 
σκιώδης υπουργός Υγείας στη Βό-
ρεια Επικράτεια, όµως µέχρι πριν 
από λίγους µήνες που το Εργατικό 
Κόµµα ήταν στην κυβέρνηση είχε 
διατελέσει - κατά σειρά ή και ταυ-
τόχρονα - υπουργός Υγείας, Εργα-
σίας και Επιχειρήσεων, Τουρισµού, 
Υποστήριξης Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Σχέσεων µε την Ασία, Βιοµηχανί-
ας, Αλιείας, Ορυκτού Πλούτου και 
Ενέργειας! 

Ο κ. Βατσκαλής εξηγεί ότι προσ-
δοκά να βοηθήσει το ΤΕΙ της Πά-
τρας, όπως στο παρελθόν έχει κάνει 
και µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, να 
αναπτύξει δεσµούς µε την Αυστρα-
λία, ώστε Έλληνες σπουδαστές να 
επισκέπτονται τη δεύτερη πατρίδα 
τους αλλά και Αυστραλοί να πηγαί-
νουν στην Ελλάδα για κάποια εξά-
µηνα, ενισχύοντας έτσι την τοπική 

κοινωνία και την εκπαίδευση. Γιατί 
θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, από τη 
στιγµή  που δεν υπάρχει κάποιο ου-
σιαστικό όφελος για τον ίδιο και µά-
λιστα είναι ενεργός πολιτικός στην 
Αυστραλία; «Ξέρετε, δεν είµαι παρά 
ένας από τους πάρα πολλούς Ελλη-
νες του εξωτερικού που την περίοδο 
αυτή της µεγάλης κρίσης προσπα-
θούν να βοηθήσουν τη χώρα τους. 
∆εν είµαι ο µόνος. Η Ελλάδα µας 
χρειάζεται όποια βοήθεια µπορούµε 

να της προσφέρουµε αυτή την ώρα, 
κι εγώ αυτό µπορώ να κάνω και θα 
το κάνω» λέει.

Θα πηγαίνει στην Ελλάδα; «Ναι, 
θα πηγαίνω, εξάλλου η οικογένειά 
µου ζει στην Ελλάδα. Όµως ξέρετε 
ότι στην εποχή µας µπορεί εύκολα 
κανείς να επικοινωνεί όσο συχνά 
θέλει µέσω skype και γενικά µε 
τηλεδιασκέψεις. Η απόσταση δεν 
είναι πια πρόβληµα στη λήψη απο-
φάσεων», τονίζει.

Ελληνική επιχειρηµατική απο-
στολή βρίσκεται αυτές τις µέρες 
στη Μελβούρνη, µε πρωτοβου-

λία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης σε συνεργασία µε το HACCI 
στη Μελβούρνη και υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.

Σ’ ένα ιδιαίτερα θετικό κλίµα, σε 
ξενοδοχείo της Μελβούρνης, έγινε 
η επίσηµη παρουσίαση της αποστο-
λής, παρουσία του υπουργού Μακε-
δονίας-Θράκης Θεόδωρου Καράο-
γλου, του πρέσβη της Ελλάδας στην 
Αυστραλία, Χαράλαµπου ∆αφαρά-
νου, της Γενικής Προξένου στη Μελ-
βούρνη Ελένης Λιανίδου, του πολι-
τειακού βουλευτή και προέδρου της 
Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ελληνισµού Τζον Παντα-
ζόπουλου, του προέδρου του HACCI 
N. Mυλωνά, του προέδρου της ∆ιε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Θεό-
δωρου Σουµπάκη, του διευθύνοντα 
συµβούλου ∆ΕΘ Αντώνη Τζήκα, του 
προέδρου του Επιχειρηµατικού Συµ-
βουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας Αντ. 
Αδαµόπουλου, επιχειρηµατιών της 
αποστολής καθώς επίσης και ντό-
πιων επιχειρηµατιών. 

«Με την παρουσία µας εδώ, προσ-
δοκούµε να δηµιουργηθεί µια µόνιµη 
γέφυρα οικονοµικής και επιχειρηµα-
τικής σχέσης της Βόρειας Ελλάδας µε 
την Αυστραλία, δίνοντας, παράλλη-

λα, πολύτιµες ευκαιρίες στις ελληνι-
κές επιχειρήσεις να ανοίξουν διαύ-
λους επικοινωνίας και δικτύωσης µε 
µια από τις ισχυρότερες οικονοµίες 
του κόσµου και µε µια αγορά που 
παρουσιάζει ιδιαίτερα σηµαντικές 
προοπτικές συνεργασιών», ανέφερε 
ο κ. Καράογλου. Επισηµαίνοντας το 
άριστο επίπεδο των σχέσεων των δύο 
χωρών, τόνισε ότι «µε τον σχεδιασµό 
ενός ολοκληρωµένου προγράµµα-
τος ενεργειών και δικτύωσης που θα 
φέρει σε διαρκή επαφή τις επιχειρη-
µατικές κοινότητες Ελλάδας και Αυ-

στραλίας, θα εκπέµψουµε ένα θετικό 
µήνυµα µε ευρύτερη σηµασία για τη 
χώρα µας, αναδεικνύοντας το εξω-
στρεφές και δηµιουργικό κοµµάτι της 
Ελλάδας, που τολµά να δραστηριο-
ποιείται εκτός συνόρων και να παρά-
γει για την ελληνική οικονοµία. Το-
µείς, όπως η ναυτιλία, ο τουρισµός, 
τα τρόφιµα, οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και η πράσινη οικονοµία, 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα συνεργασίας των δύο χωρών τα 
οποία επιδέχονται σηµαντικά περι-
θώρια διεύρυνσης και εµβάθυνσης».

Εγκάρδια και αµοιβαία ωφέλιµη χαρακτήρισε η πρόε-
δρος του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου, Άννα Μπερκ, 
τη συνάντησή της µε τον υπουργό Μακεδονίας-Θρά-

κης, Θέοδωρο Καράογλου, παρουσία του πρέσβη της Ελ-
λάδας στην Αυστραλία, Χαράλαµπου ∆αφαράνου, της 
οµογενούς βουλευτή του Εργατικού Κόµµατος, Μαρίας 
Βαµβακινού και της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη 
Μελβούρνη Ελένης Λιανίδου.

Η κα Μπερκ δήλωσε ότι η συνάντηση µε τον Έλληνα συ-
νάδελφό της «ήταν εγκάρδια, αµοιβαία, ωφέλιµη και άνοιξε 
το δρόµο για πιθανή µελλοντική συνεργασία µε το υπουρ-
γείο Μακεδονίας-Θράκης και την ελληνική κυβέρνηση».

«Ο κ. Καράογλου µε ενηµέρωσε για την κατάσταση στην 
Ελλάδα, τις αδιάκοπες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρ-
νησης να βγάλει τη χώρα από την οικονοµική κρίση και 
ανταλλάξαµε απόψεις για το πως η Αυστραλία θα µπορέσει 
να βοηθήσει την Ελλάδα στην κρίσιµη περίοδο που διανύ-
ει», είπε η πρόεδρος της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Μπερκ διαβεβαί-
ωσε τον κ. Καράογλου, ότι «η πολιτική της Αυστραλίας στο 
θέµα της ονοµασίας του πΓ∆Μ παραµένει σταθερή µέχρι να 
βρεθεί λύση».

Αρχισε χθες σε δικα-
στήριο του Μπρί-
σµπαν, η δίκη του 

κατηγορούµενου δολοφό-
νου του 13χρονου Ντάνιελ 
Μόρκοµπ. Ο 42χρονος 
Μπρετ Πίτερ Κάουαν κατη-
γορείται για την απαγωγή, 
την σεξουαλική κακοποίηση 
και την δολοφονία του Ντά-
νιελ, ο οποίος είχε εξαφανι-
στεί από στάση λεωφορείου 
του Σάνσαϊν Κοστ, στις 7 
∆εκεµβρίου του 2003. Ο σκελετός του άτυχου 13χρονου 
ανακαλύφθηκε πριν 15 περίπου µήνες κοντά στα Όρη 
Γκλάσχαουζ. Μέσα στις επόµενες δύο βδοµάδες στο δικα-
στήριο θα κατατεθούν όλες οι επιστηµονικές ενδείξεις που 
αφορούν στον σκελετό και άλλα προσωπικά αντικείµενα 
που βρέθηκαν στην εν λόγω περιοχή.

Επίσης θα κληθούν να καταθέσουν µάρτυρες που είχαν 
δει τον Ντάνιελ ή τον κατηγορούµενο απαγωγέα του, την 
ηµέρα της εξαφάνισης.

Εγκάρδια και αµοιβαία ωφέλιµη χαρακτήρισε η πρόε-
δρος του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου, Άννα Μπερκ, 
τη συνάντησή της µε τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, 

Θέοδωρο Καράογλου, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας 
στην Αυστραλία, Χαράλαµπου ∆αφαράνου, της οµογενούς 
βουλευτή του Εργατικού Κόµµατος, Μαρίας Βαµβακινού και 
της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη Μελβούρνη Ελένης 
Λιανίδου.

Η κα Μπερκ δήλωσε ότι η συνάντηση µε τον Έλληνα συ-
νάδελφό της «ήταν εγκάρδια, αµοιβαία, ωφέλιµη και άνοιξε 
το δρόµο για πιθανή µελλοντική συνεργασία µε το υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης και την ελληνική κυβέρνηση».

«Ο κ. Καράογλου µε ενηµέρωσε για την κατάσταση στην 
Ελλάδα, τις αδιάκοπες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνη-
σης να βγάλει τη χώρα από την οικονοµική κρίση και ανταλ-
λάξαµε απόψεις για το πως η Αυστραλία θα µπορέσει να βο-
ηθήσει την Ελλάδα στην κρίσιµη περίοδο που διανύει», είπε 
η πρόεδρος της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Μπερκ διαβεβαί-
ωσε τον κ. Καράογλου, ότι «η πολιτική της Αυστραλίας στο 
θέµα της ονοµασίας του πΓ∆Μ παραµένει σταθερή µέχρι να 
βρεθεί λύση».

Η χώρα µας χρειάζεται βοήθεια 
από όπου κι αν ανήκει κανείς

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΤΣΚΑΛΗΣ:

Ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Θεόδωρος Καράογλου.

Συνάντηση Καράογλου 
με την πρόεδρο της Βουλής 

Συνάντηση Καράογλου 
με την πρόεδρο της Βουλής 

Άρχισε η δίκη του κατηγορούμενου
δολοφόνου του Ντάνιελ Μόρκομπ

Επιχειρηµατική αποστολή 
από την Ελλάδα στη Μελβούρνη 

Ο κ. Κώστας Βατσκαλής

Ο άτυχος Ντάνιελ Μόρκοµπ.


