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Κυνηγοί φαντασµάτων κατέγραψαν  «παραφυσικά» φαινόµενα

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Εποικοδομητικές οι συνομιλίες του 
Κέβιν Ραντ με τον Ινδονήσιο Πρόεδρο
Εποικοδοµητικές χαρακτήρισε τις συνο-

µιλίες που είχε µε τον Ινδονήσιο Πρό-
εδρο, Susilo Bambang Yudhoyono, ο 

Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ, ο οποίος επέ-
στρεψε στην Καµπέρα αισιόδοξος ότι οι δύο 
χώρες θα λάβουν αποτελεσµατικά µέτρα για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λα-
θροµετανάστευσης.
Να σηµειωθεί ότι µετά τη συνάντησή του 
µε τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, ο κ. 
Yudhoyono ανακοίνωσε ότι θα γίνει σύνο-
δος κορυφής - στα τέλη αυτού του µήνα - µε 
κυρίαρχο θέµα προς συζήτηση αυτό των αι-

τούντων άσυλο.
Οι δύο ηγέτες συµφώνησαν ότι θα πρέπει 
να ληφθούν από κοινού µέτρα για την αντι-
µετώπιση του προβλήµατος.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στηνΙνδο-
νησία ο κ. Ραντ συζήτησε µε κυβερνητικούς 
παράγοντες και  θέµατα διµερούς εµπορίου.
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός υποστήριξε 
ότι «το κυβερνών Εργατικό κόµµα όντως 
επέδειξε σηµαντική ολιγωρία στη λήψη 
µέτρων για την αντιµετώπιση της λαθροµε-
τανάστευσης [. . .] µε αποτέλεσµα να κατα-
φθάνουν παράνοµα δεκάδες πλοιάρια µε 

αιτούντες άσυλο στις ακτές της Αυστραλίας». 
Εντούτοις, πρόσθεσε ότι «πρόσφατη κυβερ-
νητική απόφαση για αναγκαστική επιστρο-
φή των παράνοµων πλοιαρίων στη χώρα 
προέλευσης φαίνεται να λειτουργεί αποτρε-
πτικά για τους λαθροµετανάστες».
Σύµφωνα µε άρθρο της εφηµερίδας The 
Australian, αναµένεται «η άµεση επανεκ-
κίνηση της διαδικασίας ελέγχου των αιτή-
σεων για χορήγηση ασύλου, διαδικασία η 
οποία είχε διακοπεί πριν από δώδεκα µή-
νες, µε αποτέλεσµα να εκκρεµούν 22.000 
υποθέσεις».

Με την ενεργό υποστήριξη των επτά 
γυναικείων συλλόγων που απαρτί-
ζουν τον Σύνδεσµο Ελληνίδων Σίδ-
νεϊ, συγκεντρώθηκε το ποσόν των 
περίπου 100.000 δολαρίων κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2013. Το συγκε-
κριµένο ποσόν θα διανεµηθεί άµεσα 
σε πέντε ελληνικά φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα τόσο στην Αθήνα όσο και 
σε επαρχιακές πόλεις για την κάλυ-
ψη των αναγκών τους.
Ανάµεσα τους το «Χαµόγελο του Παι-
διού» και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα 
Παιδικής Προστασίας, δύο φιλαν-
θρωπικά ιδρύµατα που εδρεύουν 
στην Αθήνα, τα οποία επισκέφθηκε 
η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελ-
λάδα, Τζένη (Πολυξένη) Μπλούµ-
φιλντ, µε εκπροσώπους του Συνδέ-
σµου Ελληνίδων Σίδνεϊ στο πλαίσιο 
παροχής οικονοµικής στήριξης του 
Συνδέσµου σε ελληνικά φιλανθρω-
πικά ιδρύµατα για γυναίκες και παι-
διά.
Σε δήλωσή της µετά το πέρας των 
επισκέψεων, η πρέσβης συνεχάρη 
την πρόεδρο και τα µέλη του Συνδέ-
σµου για την πρωτοβουλία τους και 
τόνισε χαρακτηριστικά ότι «σε αυτές 
τις δύσκολες στιγµές, η συλλογική 
προσπάθεια και η ανιδιοτελής προ-
σφορά στον συνάνθρωπό µας, απο-
τελεί τώρα περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, επιτακτική ανάγκη. Η κυβέρ-
νηση και ο λαός της Αυστραλίας κα-
τανοούν τις δύσκολες συνθήκες που 
βιώνουν πολλοί Έλληνες. Σε αυτές 
τις δύσκολες στιγµές, η Αυστραλία 
και οι Έλληνες της Αυστραλίας στέ-
κονται έµπρακτα και συστηµατικά 
στο πλευρό της Ελλάδας».

Οικονοµική βοήθεια 
σε φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα
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«Παραφυσική» δραστηριότη-
τα σε ένα διατηρητέο σπίτι της 
Τασµανίας, που θεωρείται και 
«στοιχειωµένο» ισχυρίζεται ότι 
κατέγραψε µια οµάδα Αυστρα-
λών «κυνηγών φαντασµάτων».
Στην οµάδα αυτή, γνωστή ως 
«Αδελφότητα Κυνηγών Φαντα-
σµάτων της Τασµάνιας» δόθηκε 
άδεια από την Υπηρεσία Προ-
στασίας ∆ιατηρητέων Κτιρίων 
κάνει τις σχετικές έρευνες στο 
σπίτι στο Λότσεστον της Τασµα-
νίας.
Για κάθε σπίτι της Τασµανίας 
από την εποχή της αποικιοκρα-
τίας των Βρετανών υπάρχει και 
µια ιστορία για ένα, τουλάχι-
στον, φάντασµα. Η συγκεκριµέ-
νη έρευνα όµως στόχο έχει να 
διαχωρίσει «το µύθο από την 
πραγµατικότητα».
Το συγκεκριµένο σπίτι κτίστη-
κε το 1838 από το Βρετανό 
Μπρίτον Τζονς και σήµερα ελ-
κύει πολλούς τουρίστες. Πολλοί 
όµως από όσους εργάστηκαν 
στο συγκεκριµένο οίκηµα έκα-
ναν λόγο για «αφύσικες εµπει-
ρίες» όπως συχνές µετακινήσεις 
αντικειµένων, φωνές κ.α.

Έτσι αποφασίστηκε να γίνει η 
έρευνα και ήδη, όπως λέει ο 
Μπραντ Χαλ, µέλος της έρευνη-
τικής οµάδας, «έχουν καταγρα-
φεί «παραφυσικά φαινόµενα». 
Σε µια γωνιά του σπιτιού ένας 
ηλεκτροµαγνητικός αισθητήρας 
κατέγραψε «ασυνήθιστη ενέρ-
γεια».
Οι «ερευνητές» άρχισαν τότε να 
επικοινωνούν µε τα «πνεύµα-
τα» και έµαθαν πως το όνοµα 
του «φαντάσµατος» ήταν «Γου-
ίλ», όπως τους είπε το ίδιο. 
Εντόπισαν ακόµα «µυστήριους» 
φωτισµούς και «ανεξήγητους» 
όγκους σε τοίχους του σπιτιού. 
«Ξέρουµε πως πολλοί θα αντι-
µετωπίσουν µε σκεπτικισµο 
τα ευρήµατά µας. Εµείς όπως 
θέλουµε να ξεχωρίσουµε τον 
µύθο από την πραγµατικότητα 
µε αδιάσειστα στοιχεία, αν φυ-
σικά υπάρχουν», είπε ο ερευνη-
τής Σάϊµον Κόλµαν.Η οµάδα θα 
εξετάσει εξονυχιστικά µυστικές 
βιντεοσκοπήσεις εκατοντάδων 
ωρών.
Ακόµα και τότε όµως κάποια 
πράγµατα µπορεί να µην εξηγη-
θούν ποτέ, όπως λένε.
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