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Στη Χάγη µεταβαίνει αυτή τη βδο-
µάδα ο Γενικός Εισαγγελέας της χώ-
ρας, Μαρκ Ντρέϊφους, για να ηγηθεί 
της τελευταίας προσπάθειας που κα-
ταβάλλει η Αυστραλία, για την έγκρι-
ση της προσφυγής της στο ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο, µε στόχο να 
σταµατήσει το κυνήγι της φάλαινας 
που συνεχίζουν οι Ιάπωνες στο πλαί-
σιο του επιστηµονικού προγράµµα-
τος JARPA II. 

Οι φάλαινες σκοτώνονται θεωρη-
τικά για επιστηµονικούς σκοπούς, 
όµως το κρέας τους καταλήγει στους 
πάγκους των καταστηµάτων. Η ∆ιε-
θνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (CBI) 
απαγορεύει την εµπορική αλιεία της 
φάλαινας από το 1986, αλλά επιτρέ-
πει το κυνήγι εφόσον ο σκοπός είναι 
επιστηµονικός.

Το ∆Π∆ ανακοίνωσε ότι η υπόθε-
ση θα εξεταστεί «από τις 26 Ιουνί-
ου µέχρι τις 16 Ιουλίου στη Χάγη», 
όπου εδρεύει το δικαστήριο. Η από-
φαση των δικαστών δεν αναµένεται 
πάντως να εκδοθεί προτού περάσουν 
πολλοί µήνες.

Ο κ. Ντρέϊφους τόνισε ότι η Αυ-
στραλία επιθυµεί να σταµατήσει το 
κυνήγι της φάλαινας, εµπορική δρα-
στηριότητα που συνεχίζεται από τους 
Ιάπωνες αλιείς στην Ανταρκτική.

«Η απόφαση του ∆ΝΠ θα είναι 
τελεσίδικη, γι’ αυτό και θα κάνουµε 
ό,τι είναι δυνατόν ώστε η προσφυγή 
µας να έχει θετικό αποτέλεσµα», δή-
λωσε ο κ. Ντρέϊφους.

Οι αρχές της Αυστραλίας θεωρούν 
ότι το Τόκιο παραβιάζει τις διεθνείς 
υποχρεώσεις του και θα παρουσιά-

σουν πρώτες τη θέση τους στο δικα-
στήριο, από τις 26 έως τις 28 Ιουνί-
ου. Στις αρχές Ιουλίου, από τις 2 έως 
τις 4, θα δοθεί ο λόγος στην Ιαπωνία 
για να υπερασπιστεί τη δική της θέση 
ενώ τέσσερις ηµέρες αργότερα θα 
παρέµβει και ένας εκπρόσωπος από 
τη Νέα Ζηλανδία.

Η Ιαπωνία υποστηρίζει ότι η φα-
λαινοθηρία είναι µια πολιτισµική 
παράδοση στη χώρα, επιχείρηµα 
που απορρίπτεται κατηγορηµατικά 
από τους ακτιβιστές της οργάνωσης 
Sea Shepherd για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι τελευταίοι προ-
σπαθούν κάθε χρόνο να εµποδίσουν 
τα ιαπωνικά φαλαινοθηρικά και συ-
χνά οι αντιπαραθέσεις τους καταλή-
γουν στα δικαστήρια, κυρίως στις 
ΗΠΑ και στην Ολλανδία.

 Μετά την Ιαπωνία στην οποία επεκτάθηκαν οι εξαγωγές 
της, µεγάλη επιτυχία και αποδοχή γνώρισαν τα κρασιά της 
«Κτήµα Γκλίναβος» και από το κοινό της Μελβούρνης κατά 
τη διάρκεια της έκθεση «Good Food and Wine Show» που 
πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο εκθεσιακό κέντρο της 
Μελβούρνης.

Εκατοντάδες επισκέπτες της έκθεσης δοκίµασαν τα λευκά, 
τα κόκκινα και τα αφρώδη Ηπειρώτικα κρασιά της «Κτήµα 
Γκλίναβος» και η αποδοχή τους ήταν ιδιαίτερη µεγάλη όχι 
µόνο από τους ελληνικής καταγωγής επισκέπτες, αλλά από 
όλους τους Αυστραλούς.

Παράλληλα, η «Κτήµα Γκλίναβος» διοργάνωσε ειδική 
εκδήλωση οινογνωσίας για τους επαγγελµατίες του είδους 
στην οποία παρευρέθηκαν η Γενική Πρόξενος στη Μελ-
βούρνη κα. Λιανίδου, ο Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Οµο-
σπονδίας Ωκεανίας Χρήστος Ντόστας, ο Πρόεδρος του 
Ελληνοαυστραλιανού Εµπορικού Επιµελητηρίου Γιώργος 
Ηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Καράτε της Κοι-
νοπολιτείας Μιχάλης Κασσής και άλλοι.

Τα κρασιά της Ηπείρου 
στην 5η ήπειρο

Στην πλειονότητά τους οι Αυστραλοί ψηφοφόροι πιστεύουν 
ότι µια κυβέρνηση Συνασπισµού θα χειριζόταν καλύτερα από 
το Εργατικό Κόµµα την οικονοµία της χώρας, τις ξένες επενδύ-
σεις, το θέµα των αιτούντων άσυλο, τις σχέσεις της χώρας µε 
τις Ηνωµένες Πολιτείες και την εθνική ασφάλεια.

Αυτό αποκαλύπτει έρευνα που διενήργησε το Ινστι-
τούτο Λόουϊ.

Το Εργατικό Κόµµα, σύµφωνα πάντα µε τα αποτελέσµατα 
της έρευνας, προηγείται µόνο σε δύο τοµείς: στην διαχείριση 
των σχέσεων της Αυστραλίας µε την Κίνα και στον τρόπο αντι-
µετώπισης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Στην έρευνα αυτή ερωτήθηκαν τηλεφωνικώς 1,000 
Αυστραλοί ψηφοφόροι, στο διάστηµα 4 Μαρτίου µέχρι 
20 Μαρτίου.

Στη Χάγη «αναµετρώνται» Αυστραλία 
και Ιαπωνία για τη φαλαινοθηρία

Ψήφος εμπιστοσύνης των Αυστραλών 
σε μια κυβέρνηση Συνασπισμού

Μεγάλος ήταν ο αριθµός των οµογενών, καθώς επίσης 
και ατόµων µη ελληνικής καταγωγής, που συµµετείχαν 
στο 2ο Φεστιβάλ Συγγραφέων «Αντίποδες», το οποίο 
ήταν αφιερωµένο στη ζωή και στο έργο του µεγάλου Αλε-
ξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Π. Καβάφη.

Στο Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στο Wheeler Centre 
της Μελβούρνης, συµµετείχαν µε σηµαντικές οµιλίες 
τους µελετητές του έργου του ποιητή από Πανεπιστήµια 
των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Ολλανδίας και της Αυστρα-
λίας. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβλήθηκε σχετικό 
ντοκιµαντέρ για τη ζωή και το έργο του Καβάφη, δόθηκε 
παράσταση όπερας, και έγινε ανάγνωση ποιηµάτων του 
από µέλη του κοινού που συµµετείχαν στο Φεστιβάλ.

Μεγάλη συµµετοχή στο φεστιβάλ 
“Αντίποδες” που ήταν αφιερωµένο 
στον Καβάφη

Το µικρό καγκουρό δεν αφήνει 
στιγµή το θετό του πατέρα

Κάθεται κουλουριασµένος µπροστά από την τηλεόρα-
ση, µετά από µια κουραστική µέρα στο πάρκο προστασί-
ας άγριων ζώων.

Η Pebble το ορφανό καγκουρό δεν αφήνει στιγµή το 
θετό «πατέρα» του, Luke Simmonds.

Οι δυο τους είναι αχώριστοι από τότε που η Pebble 
έχασε τη µητέρα της σε ηλικία 7 µηνών.

Ο Luke που εργάζεται ως φροντιστής ζώων στο πάρκο 
Ballarat Wildlife Park της Βικτόρια, ανέλαβε τη φροντί-
δα της. Και φαίνεται ότι οι δυο τους απολαµβάνουν τις 
στιγµές που περνούν µαζί µπροστά από την τηλεόραση, 
παρακολουθώντας τα αγαπηµένα τους προγράµµατα.

Ο Luke µιλώντας στην εφηµερίδα The Courier περι-
έγραψε πώς είναι η ζωή του µαζί µε την «υπερκινητική» 
Pebble, η οποία λατρεύει να χοροπηδά µέσα στο σπίτι!

Στις αρχές ξυπνούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας κάθε 
4 µε 6 ώρες γιατί έπρεπε να την ταΐζει.

Οι δυο τους θα µείνουν όσο καιρό χρειαστεί, µέχρι η 
Pebble να είναι έτοιµη να ενσωµατωθεί στην οµάδα των 
καγκουρό που ζουν στο πάρκο.


