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Μετά από έναν µόλις χρόνο στην Αυστρα-
λία, η Opel αποφάσισε να αποσυρθεί ορι-
στικά και αµετάκλητα από την 5η ήπειρο. 
Η γερµανική φίρµα ξεκίνησε τις δραστη-
ριότητες εκεί τον Αύγουστο του 2012 και 
έκτοτε κατάφερε να δώσει 1.530 αυτοκί-
νητα –Corsa, Astra και Insignia- µέσω των 
20 εκθέσεων που διατηρούσε.
Η Opel Αυστραλίας όµως λέει πως για 

να γίνει ανταγωνιστική, πρέπει να κά-
νουν σηµαντικές µειώσεις στις τιµές 
και να επενδύσουν µεγάλα χρηµατικά 
ποσά στην αναγνωρισιµότητα της µάρ-
κας κάτι που οικονοµικά δεν θα ήταν 
βιώσιµο. 
Τώρα, η Opel Αυστραλίας βρίσκεται σε 
συζητήσεις µε την Holden, σχετικά µε 
την πιθανότητα µελλοντικά, να πωλού-

νται οχήµατα της πρώτης µε το σήµα 
της δεύτερης. 
Η εταιρία επίσης αναφέρει πως όλες οι 
υποχρεώσεις της απέναντι στους πελά-
τες θα εκπληρωθούν και πως θα δουλέ-
ψει µαζί µε τους αντιπροσώπους, τους 
εργαζόµενους και τους προµηθευτές 
µέχρις ότου να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες του κλεισίµατος.

έπέιτα από 1 μόλις χρόνό  

Αποχωρεί η Opel από την Αυστραλία 

Πρεµιέρα έκανε το περασµένο Σάββατο 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Μελβούρνης η βραβευµένη ταινία µικρού 
µήκους «Ξέρεις κάτι; Σ’ αγαπώ», τη σκηνο-
θεσία της οποίας υπογράφει η οµογενής 
Νάταλι Κάνινγκχαµ, λαµβάνοντας άκρως 
ενθαρρυντικά σχόλια.

Η ταινία «You Know What? I Love You», 
πρωτοεµφανίστηκε στο 19ο ∆ιεθνές Φε-
στιβάλ -ταινίες µικρού µήκους- στο Palm 
Beach Αµερικής, και απέσπασε πολύ θετι-
κές κριτικές. Πέρυσι κέρδισε δύο βραβεία, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Best Master 
of Film and Television (Documentary 
Production από το Τµήµα Τεχνών του 
Victoria College της Μελβούρνης.

Πρόκειται για µια τρυφερή ιστορία ή κα-
λύτερα τη σχέση της σκηνοθέτιδας µε τη 
γιαγιά της, Γιαννούλα Παναγιωτοπούλου.

«Αισθάνοµαι ιδιαίτερα χαρούµενη που 
το ντοκιµαντέρ θα προβληθεί και στον 
τόπο που έζησε 58 χρόνια η γιαγιά µου. 
Στόχος µου δεν είναι να δείξω µια βολική 
κι ευχάριστη όψη των εσωτερικών προα-
στίων της Μελβούρνης, αλλά µια δυναµική 
εικόνα των πολιτών της ευρύτερης κοινω-
νίας», είπε η σκηνοθέτις.

Ωστόσο, τη µεγαλύτερη χαρά της για την 
πορεία τής ταινίας, τη µοιράζεται µε τη για-
γιά της που είναι και η πρωταγωνίστρια. 
«Είµαι υπερήφανη για τη γιαγιά µου. Είµαι 
σίγουρη ότι όλοι θα εκτιµήσουµε έστω και 
στο ελάχιστο τον ρόλο της καταπληκτικής 
αυτής γυναίκας που διαδραµάτισε έναν ση-
µαντικό ρόλο στη ζωή µου», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι θεωρεί µεγάλη τιµή τη 
συµµετοχή της ταινίας της στο ∆ιεθνές Φε-
στιβάλ. «∆είξαµε κάτι από τη Μελβούρνη και 
το κυριότερο, πρωταγωνίστρια είναι η γιαγιά 
µου. Είναι σαν να ανοίγω ένα παράθυρο του 
σπιτιού µου στο ευρύ κοινό», είπε.

Φόρο στις τραπεζικές καταθέσεις θα επιβά-
λει η Αυστραλία, µε σκοπό τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων έναντι της πιθανότητας κατάρρευ-
σης τραπεζών. Συγκεκριµένα, καταθέσεις µέχρι 
250 χιλιάδες δολάρια θα επιβαρυνθούν µε ει-
σφορά 0,05%, µε ισχύ από τον Ιανουάριο του 
2016. Η εισφορά θα επιβληθεί στις καταθέσεις 
των τραπεζών και όχι στους µεµονωµένους 
καταθέτες. Είναι εξαιρετικά πιθανό όµως ότι το 
σχετικό κόστος θα µετακυλισθεί στους πελάτες.

Η κίνηση συµπίπτει µε την προειδοποίηση 
από την κυβέρνηση περί βραδύτερου του αρ-
χικώς εκτιµηθέντος ρυθµού ανάπτυξης, καθώς 
και κρατικού ελλείµµατος σηµαντικά µεγαλύτε-
ρου του προϋπολογισθέντος.

Μια ταινία για 
την Ελληνίδα γιαγιά 
στην Αυστραλία 

Ζευγάρι ομογενών 
πέθανε με διαφορά λίγων 
λεπτών της ώρας

Συγκίνηση προκάλεσε στην οµογένεια 
η είδηση του θανάτου ενός ηλικιωµένου 
ζευγαριού µε διαφορά λίγων λεπτών της 
ώρας. 

Ο Νίκος Μαρκογιαννάκης, µόλις ξεψύ-
χησε η αγαπηµένη του σύζυγος Μαρία την 
έσφιξε στην αγκαλιά του, µε τον δικό του, 
τρυφερό και δυνατό τρόπο και βγήκε να 
καπνίσει ένα τσιγάρο, όπως έκανε όταν η 
καρδιά του είχε φουρτούνες. 

Το µόνο που τον απασχολούσε ήταν να 
µην την αποχωριστεί. Να µην την αφήσει 
µόνη της στο µεγάλο ταξίδι. Περίµενε λίγο 
να δει το µεγάλο του γιο, το Νικόλα, που 
ήταν στο δρόµο και µετά έγειρε και άφησε 
την τελευταία του πνοή, λίγο πιο πέρα από 
την αγαπηµένη του.

Ο Νίκος Μαρκογιαννάκης, ο πρωτότο-
κος του Χρήστου και της Μαρίας, δήλω-
σε: “Οι γονείς µου ζούσαν ο ένας για τον 
άλλον. Ποτέ δεν πήγαινε ο πατέρας κάπου 
µόνος του. Έπρεπε να έχει και τη µητέρα 
µου δίπλα του. 

«Ο πατέρας µου ήταν φανερό ότι δε θα 
µπορούσε πλέον να ζήσει χωρίς τη µητέ-
ρα µου. Εκείνη ήταν όλη του η ζωή. Από 
τότε που θυµάµαι τον κόσµο, από το χωριό 
στην Κρήτη, µε τα χωράφια, τις ελιές και το 
µόχθο το καθηµερινό, µέχρι εδώ στην Αυ-
στραλία, µαζί δούλεψαν, µαζί µόχθησαν, 
µαζί χάρηκαν τη ζωή, οπότε πώς γινόταν 
να µη φύγουν και µαζί;»

Επιβολή φόρου 
στις καταθέσεις

Ντοκιμαντέρ για τους
 Έλληνες θαλασσόλυκους

Στην Ελλάδα βρίσκεται αυστραλιανό συνερ-
γείο για τα γυρίσµατα ντοκιµαντέρ για την ελ-
ληνική Ναυτιλία, και γενικότερα τη σχέση των 
Ελλήνων µε τη θάλασσα. Αυτή την εβδοµάδα 
τα µέλη του συνεργείου βρέθηκαν στις Οινούσ-
σες, ένα από τα νησιά που θα παρουσιάζονται 
στο έξι επεισοδίων ντοκιµαντέρ µε θέµα την 
ελληνική Ναυτιλία, και τη σχέση των Ελλήνων 
µε τη θάλασσα. Η εκποµπή θα έχει τίτλο «Greek 
Seadogs» (Έλληνες Θαλασσόλυκοι) και έχει 
την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισµού 
της Ελλάδας και προβλέπεται να µεταδοθεί σε 
συνδροµητικά κανάλια και τηλεοπτικά δίκτυα 
Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ηνωµένου Βασίλειου, Κα-
ναδά κ.α. Ο δήµαρχος Οινουσσών Ευάγγελος 
Ηλ. Αγγελάκος συνέδραµε τα µέλη του κινη-
µατογραφικού συνεργείου στo εγχείρηµά τους 
να αναδείξουν τη µοναδική ναυτική παράδοση 
του νησιού.

Άλλο ένα σκάφος που µετέφερε 16 αι-
τούντες άσυλο,αναχαιτίστηκε την Κυριακή 
από την αυστραλιανή ακτοφυλακή.

Όλοι οι επιβάτες µεταφέρθηκαν στο 
Νησί των Χριστουγέννων για τις απαραί-
τητες ιατρικές εξετάσεις.

Ήταν το 22ο σκάφος που έφτασε στα 
χωρικά ύδατα της Αυστραλίας από τις 19 
Ιουλίου, την ηµέρα που ο Πρωθυπουργός 
Κέβιν Ραντ ανακοίνωσε τη συµφωνία που 
υπέγραψε µε την Κυβέρνηση της Παπούα 
Νέας Γουϊνέας, η οποία περιλαµβάνει νέα 
σκληρά µέτρα κατά της λαθροµετανάστευ-
σης.

Ο κ. Ραντ ανακοίνωσε το Σάββατο τη 
σύναψη παρόµοιας συµφωνίας και µε την 

κυβέρνηση του Ναούρου.
Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι όλοι οι 

αιτούντες άσυλο που καταφθάνουν στην 
Αυστραλία µε σαπιοκάραβα, θα µεταφέ-
ρονται στα κέντρα κράτησης του νησιού 
Μάνους και του Ναούρου όπου θα εξετά-
ζονται οι αιτήσεις τους. Τα άτοµα που εξα-
κριβώνεται ότι είναι πρόσφυγες, δεν θα 
εγκαθίστανται στην Αυστραλία, αλλά στην 
Παπούα Νέα Νουϊνέα και συο Ναούρου.

Την Κυριακή η οµοσπονδιακή κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι η «πόλη αντίσκη-
νων» που υπάρχει στο Νησί Μάνους για 
την στέγαση αιτούντων άσυλο, θα επεκτα-
θεί ώστε να µπορεί να «φιλοξενεί» µέχρι 
και 10,000 άτοµα.

Άλλο ένα σκάφος με αιτούντες 
άσυλο αναχαιτίστηκε ανοικτά του 
Νησιού των Χριστουγέννων


