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Το κρατικό κανάλι ABC ανάµεσα στους 
πιο περιζήτητους εργοδότες στον κόσµο

Στην Ελλάδα επέρριψε την ευθύνη ο αυστραλός υπουργός 
Μετανάστευσης, Μπρένταν Οκόνορ (φώτο), για την κα-
θυστέρηση υπογραφής διακρατικής συµφωνίας µε την Αυ-
στραλία για το θέµα έκδοσης τουριστικής βίζας µε δικαίωµα 
εργασίας. 

«Το γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση δεν οφείλεται σε 
εµένα αλλά στην ελληνική πλευρά» δήλωσε ο αυστραλός 
υπουργός Μετανάστευσης.

Ο κ. Οκόνορ έκανε λόγο για «περίπλοκες» διαπραγµατεύ-
σεις που συνεχίζονται ώστε η συµφωνία να εξυπηρετεί και 
τις δυο χώρες. Όπως εξήγησε η διακρατική συµφωνία θα 
προβλέπει τη δυνατότητα σε νέους από την Ελλάδα και την 
Αυστραλία να επισκέπτονται και να έχουν παρατεταµένη πα-
ραµονή στη µία ή στην άλλη χώρα.

Η παραµονή αυτή θα είναι µέχρι 12 µήνες και οι ενδιαφε-
ρόµενοι στο διάστηµα αυτό θα έχουν δικαίωµα εργασίας και 
φοίτησης. Πάντως, θα υπάρξει πλαφόν στον αριθµό έκδοσης 
τέτοιας βίζας.

Ο κ. Οκόνορ λέει ότι η συµφωνία πρέπει να έχει αµοιβαία 
οφέλη και να συµφωνήσουν οι δύο κυβερνήσεις καθώς οι 
σχετικές συζητήσεις µπορεί να είναι χρονοβόρες προκειµέ-
νου αυτή να οριστικοποιηθεί και να υλοποιηθεί. Η Αυστρα-

λία έχει ήδη προχωρήσει σε διακρατική συµφωνία έκδοσης 
τουριστικής βίζας µε δικαίωµα εργασίας µε πολλές άλλες χώ-
ρες.

Σε ερώτηση αν η Αυστραλία θα µπορούσε να διευκολύνει 
τη µετανάστευση από την Ελλάδα λόγω της ελληνικής οικονο-
µικής κρίσης ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι «αυτό δεν 
είναι δυνατόν». «Η Αυστραλία», συνέχισε «δέχεται 190.000 
µετανάστες ετησίως. Πρόκειται για ειδικευµένους µετανάστες 
ή συγγενείς και στο πλαίσιο αυτό έρχονται και Έλληνες. ∆εν 
µπορούµε να κάνουµε εξαιρέσεις».

Ο κ. Οκόνορ είπε ότι είναι πλέον πιο εύκολο να φέρνουν 
µόνιµοι κάτοικοι της Αυστραλίας τους γονείς τους από την 
Ελλάδα για ένα διάστηµα δώδεκα µηνών κάθε φορά µέσα σε 
πέντε χρόνια. Σηµείωσε ακόµα πως έχει παρατηρηθεί µικρή 
αύξηση του αριθµού των µεταναστών, των φοιτητών και των 
επισκεπτών από την Ελλάδα.

Στην 5η ήπειρο έχουν επιστρέψει χιλιάδες Έλληνες κάτοχοι 
αυστραλιανών διαβατηρίων αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριµέ-
να στοιχεία. Οι µόνιµοι µετανάστες από την Ελλάδα πέρσι 
ήταν 325 και περίπου 1.000 οι φοιτητές. Άλλοι 389 Έλληνες 
ήρθαν ως ειδικευµένοι εργαζόµενοι και κοντά 8.000 ως του-
ρίστες, σύµφωνα µε στοιχεία που διέθεσε ο κ. Οκόνορ.

Έντονες αντιδράσεις από τον διορισμό
 του Στιβ Μπρακς στη Νέα Υόρκη

Μεγάλο χρηµατικό ποσό διεκδικεί ένας οµογενής από την 
αεροπορική εταιρεία Qatar, ισχυριζόµενος ότι υπέστη «σο-
βαρά σωµατικά και ψυχολογικά τραύµατα» όταν χτυπήθηκε 
από το τρόλεϊ µε τα ποτά που σέρβιρε αεροσυνοδός κατά τη 
διάρκεια πτήσης. 

Ο οµογενής, Τζον Καρατζαφέρης, τραυµατίστηκε σε πτήση 
από τη Μελβούρνη προς τη Ντόχα τον Αύγουστο του 2011.

Ο κ. Καρατζαφέρης υποστηρίζει πως το ατύχηµα του προ-
ξένησε «χρόνιους πόνους, περιορισµό των κινήσεών του 
αλλά και ψυχολογικά προβλήµατα που οδηγούν στο άγχος 
και την κατάθλιψη».

Αεροσυνοδός «προκάλεσε 
σωµατικά και ψυχολογικά 
τραύµατα» σε οµογενή

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Οµο-
σπονδιακής Κυβέρνησης να διορίσει τον πρώην Εργα-
τικό Πρωθυπουργό της Βικτόριας, Στιβ Μπρακς, στη 
θέση του Γενικού Προξένου της Αυστραλίας στη Νέα 
Υόρκη.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, υπερασπίστη-
κε την απόφαση της κυβέρνησής της τονίζοντας ότι «ο 
κ. Μπρακς έχει πολλά χαρίσµατα, όχι µόνο από την 

εµπειρία του στην πρωθυπουργία της Βικτόριας, αλλά 
και από την µετέπειτα εργασία του στον επιχειρηµατικό 
τοµέα της Πολιτείας». Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο 
υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ Καρ, µε αποτέλεσµα να 
ασκηθεί αυστηρή κριτική σε βάρος της Οµοσπονδιακής 
Κυβέρνησης. Η Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση Γκίλαρντ ότι «µοιράζει καλοπλη-
ρωµένες θέσεις εξωτερικού σε στελέχη του κόµµατος».

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφα-
ση της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης να διαθέσει $5 εκατοπ-
µµύρια για την ηχοµόνωση του Ιερού Αγίου Νικολάου στο 
Θέρµπαρτον της Αδελαίδας, ο οποίος ανήκει στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα Αδελαΐδας και Νότιας Αυστραλίας.

Τόσο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όσο και ο οµογενής 
ανεξάρτητος Γερουσιαστής Νίκος Ξενοφών, χαρακτηρίζουν 
το ποσό «υπερβολικό» και ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρ-
νηση.

Με την αναδιοργάνωση των εκλογικών περιφερειών η εκ-
κλησία θα βρίσκεται στην εκλογική περιφέρεια της υπουργού 
Εργασίας, Κέιτ Έλις και πολιτικοί σχολιαστές υποστηρίζουν 
ότι η επιδότηση είχε πολιτικά κίνητρα για να εξασφαλίσει 
ψήφους στην εργατική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Συγκοινωνιών και Υποδοµών, Άνθονι Αλ-
µπανίζ -το υπουργείο του οποίου προσλαµβάνει ιδιώτες για 
την εκτέλεση τέτοιων έργων και πληρώνει κατ’ ευθείαν τους 
ανάδοχους ιδιώτες- δηλώνει, ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Νικο-
λάου δικαιούται τη χορηγία στο πλαίσιο του νόµου µόνωσης 
του ήχου, που προκαλούν τα αεροπλάνα.

«∆ύο ναοί της περιοχής, ο καθολικός ναός Queen of 
Αngels και ο ελληνικός ορθόδοξος ναός Αγίου Γεωργίου, 
χρηµατοδοτήθηκαν µε 3 και 3,5 εκ. δολάρια αντίστοιχα. 
Αποφασίσαµε η ηχοµόνωση στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου 
να γίνει µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος», διασαφήνισε ο κ. 
Αλµπανίζ.

Την ίδια στιγµή δηµοσιεύµατα του αυστραλιανού τύπου 
αναφέρουν ότι η αστυνοµία διεξάγει έρευνες για τον εφηµέ-
ριο του Ιερού Αγίου Νικολάου µετά την «περυσινή ανάκριση 
από την αστυνοµία του Ισραήλ, σχετικά µε καταγγελθείσα 
πλαστογράφηση συστατικής επιστολής».

Πολιτικές αντιδράσεις 
για την χορήγηση $5 εκ. 
σε Ελληνορθόδοξη 
εκκλησία της Ν. Αυστραλίας

Τις 18 πιο ελκυστικές εταιρείες, εντός 
της γεωγραφικής τους δραστηριότητας, 
για το 2013, έχει εντοπίσει η Randstad, 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού Randstad 
Award 2013. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση, οι νικητές του 
βραβείου Randstad Award για το 2013 
είναι: Mercedes Benz (Αργεντινή), ABC 
(Αυστραλία), Techspace Aero (Βέλγιο), 
WestJet Airlines Ltd. (Καναδάς), Bank of 
China (Κίνα), Groupe Canal+ (Γαλλία), 
Audi (Γερµανία), MTR (Χονγκ Κονγκ), 
Microsoft (Ινδία), La Feltrinelli (Ιταλία), 

Suntory Holdings (Ιαπωνία), Air New 
Zealand (Νέα Ζηλανδία), KGHM Polska 
Mie- (Πολωνία), Singapore Airlines 

(Σιγκαπούρη), EADS CASA (Ισπανία), 
Amsterdam Airport Schiphol (Ολλαν-
δία), John Lewis (Ηνωµένο Βασίλειο) 
και Microsoft Corporation (ΗΠΑ).

Τα βραβεία Randstad Award είναι 
η µεγαλύτερη ανεξάρτητη µελέτη, σε 
παγκόσµιο επίπεδο, αναφορικά µε την 
ισχύ των εταιρικών επωνυµιών ως 
επιθυµητοί εργοδότες ανά τον κόσµο 
και τα αποτελέσµατά της βασίζονται σε 
προσωπικές συνεντεύξεις µε πάνω από 
140.000 ερωτηθέντες σε συνολικά 18 
χώρες.

Ευθύνες στην Ελλάδα για καθυστερήσεις στην έκδοση 12µηνης βίζας για εργασία
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