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Επέστρεψε στο Πορτ Μόρεσµπι η οµάδα των Αυ-
στραλών πεζοπόρων που δέχτηκε θανάσιµη επίθε-
ση στην Παπούα Νέα Γουινέα. Το περιστατικό, στο 
οποίο δύο αχθοφόροι βρήκαν τραγικό θάνατο, συ-
νέβη στο µονοπάτι του Μαύρου Γάτου που βρίσκεται 
στην επαρχία Morobe, στο βόρειο τµήµα της γειτονι-
κής χώρας.
Ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας της ΠΝΓ, Dominic 
Kakas είπε ότι οι δύο αχθοφόροι δολοφονήθηκαν µε 
µαχαίρι ενώ τέσσερις από τους πεζοπόρους τραυµα-
τίστηκαν σοβαρά. “΄Ενας από τους πεζοπόρους τραυ-
µατίστηκε από λόγχη στο αριστερό πόδι, ο δεύτερος 
στο βραχίονα, ένας άλλος υπέστη σοβαρές εκδορές 
στο κεφάλι και ο τέταρτος έφερε ουλές σε διάφορα 
σηµεία του σώµατος. Κάποιοι από τους υπόλοιπους 
αχθοφόρους έφεραν ακόµη σοβαρότερα τραύµατα”, 
είπε ο κ. Kakas και πρόσθεσε “υπήρχαν έξι άτοµα 
στην οµάδα που τους επιτέθηκε και όλοι κατάφεραν 
να διαφύγουν. Ένας από αυτούς έφερε τουφέκι, ένας 
δεύτερος είχε µαζί του αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο 
ενώ οι άλλοι κρατούσαν µαχαίρια και λόγχες”.
Η οµάδα των άτυχων πεζοπόρων που αποτελούνταν 
από επτά Αυστραλούς και ένα Νεοζηλανδό είχε στρα-
τοπεδεύσει για τη νύχτα και όταν δέχτηκαν την επίθε-
ση ήταν µέσα στις σκηνές τους για να προφυλαχτούν 
από τη βροχή. Οι διασώστες που τους εντόπισαν 
τους µετέφεραν στο Wau για να τους παρασχεθούν 
οι πρώτες βοήθειες και να περάσουν τη νύχτα. Οι 
αχθοφόροι που είχαν υποστεί πιο σοβαρά τραύµατα 
µεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Lae.
Ο πρωθυπουργός της ΠΝΓ, Peter O’Neill δήλωσε ότι 
η επίθεση “µας πάει χρόνια πίσω” καθώς το φτωχό 
αυτό κράτος επιδιώκει την αύξηση του τουρισµού, 
και υποσχέθηκε ότι οι υπαίτιοι θα τιµωρηθούν µε τη 
θανατική ποινή.
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Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αγαπητοί φίλοι,
Η Αυστραλία επιστρέφει δυναµικά στη ∆ιεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης.
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόµαστε στη Θεσσαλονίκη 
τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Γερουσίας 
και µέλη του Κοινοβουλίου της Βικτώριας, και επιχει-
ρηµατίες της Μελβούρνης, τρίτης µεγαλύτερης Ελλη-
νικής πόλης και αδελφοποιηµένης µε τη Θεσσαλονίκη 
εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.
Η παρουσία της Αυστραλίας στη Θεσσαλονίκη αντικα-
τοπτρίζει τη βαθιά φιλία µεταξύ των δύο λαών µας, και 
είναι µία ένδειξη εµπιστοσύνης για την Ελλάδα.
Οι δύο χώρες µας έχουν στενούς και ισχυρούς δε-
σµούς, που εδράζονται στις κοινές µας αξίες.  Εδράζο-
νται στους κοινούς µας αγώνες.  Εδράζονται σε κοινές 
µας πεποιθήσεις.
Τα πλεονεκτήµατα των δύο χωρών µας είναι πολλα-
πλά και αξιοθαύµαστα. 
Αυστραλοί και Έλληνες, έχουµε αποδείξει στο χρόνο 
τι µπορούµε να πετύχουµε µέσα από την συνεργασία, 
την αλληλεγγύη, την αµοιβαία στήριξη σε κοινούς 
στόχους.
Για αυτό, και σήµερα, τόσο οι Αυστραλοί όσο και οι 
Έλληνες, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις όποιες 
προκλήσεις, και να αξιοποιήσουµε τις νέες ευκαιρίες 
που αναδύονται.
Είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι ότι θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
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Ο γερουσιαστής Stephen Conroy αµφισβητεί τη διαδικασία 
εκλογής του νέου αρχηγού του Εργατικού Κόµµατος και την 
χαρακτηρίζει ως “φάρσα”. Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι ο αρ-
χηγός πρέπει να εκλεγεί από κοινού από τα µέλη του κόµµατος 
και την κοινοβουλευτική οµάδα. Ο κ. Ραντ ανακοίνωσε την νέα 
διαδικασία όταν επέστρεψε στην πρωθυπουργία τον περασµέ-
νο Ιούνιο. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψηφίου, ο 
αρχηγός θα επιλεγεί µετά από ψηφοφορία που θα χρειαστεί ένα 
περίπου µήνα για να ολοκληρωθεί.
Και ναι µεν η νέα διαδικασία εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτι-
κή Οµάδα, αλλά ο γερουσιαστής Conroy, δήλωσε στο Sky News 
ότι  κάτι τέτοιο µετατρέπει το Εργατικό Κόµµα στον περίγελο της 
πολιτικής ζωής της χώρας. Ο Γερουσιαστής Conroy, ήταν από 
τους θερµούς υποστηρικτές της πρώην πρωθυπουργού, Τζού-
λια Γκίλαρντ, και υποστηρίζει σθεναρά την άποψη ότι το ζήτηµα 
της ηγεσίας του κόµµατος θα πρέπει να επιλυθεί γρήγορα.

“Ο Συνασπισµός ετοιµάζεται να καταργήσει όσα πετύχαµε την 
ίδια ώρα που η ηγεσία των Εργατικών παραµένει στο κενό. ∆εν 
έχουµε ηγέτη, δεν έχουµε σκιώδεις υπουργούς που θα αντιπα-
λέψουν το Συνασπισµό στη βουλή. Οι ΗΠΑ ετοιµάζονται να 
βοµβαρδίσουν τη Συρία και εµείς δεν έχουµε ακόµη επίσηµο 
εκπρόσωπο του κόµµατος. Οι νέοι αυτοί κανόνες ήταν µια φάρ-
σα, όταν τέθηκαν σε ισχύ”, είπε ο κ. Conroy. 
Πάντως οι βουλευτές του Εργατικού κόµµατος αναµένεται να 
συγκεντρωθούν σήµερα στην Καµπέρα για να συζητήσουν το 
ζήτηµα της ηγεσίας.
Εν τω µεταξύ, ο γερουσιαστής Conroy θεωρεί ότι το εκλογικό 
αποτέλεσµα ήταν καλύτερο από το αναµενόµενο χάρη στην 
υπερπροσπάθεια των βουλευτών και όχι χάρη στην παρουσία 
του κ. Ραντ, καθώς το Εργατικό Κόµµα διέψευσε τις δηµοσκο-
πήσεις και διατήρησε το σύνολο σχεδόν των εδρών του στο 
Κουίνσλαντ και το ∆υτικό Σίδνεϊ.Ο

Νέα επίθεση εναντίον Ραντ από τον Stephen Conroy 
Ένα ακόμη ηγετικό στέλεχος των Εργατικών προστίθεται στη λίστα όσων αναζητούν ευθύ-
νες μετά την εκλογική ήττα και επικεντρώνουν τα πυρά της κριτικής τους στο πρόσωπο του 
πρώην πρωθυπουργού.

Μήνυµα στη νέα κυβέρνηση της Αυστραλίας για την κρίση στη 
Συρία, έστειλαν οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε την τοποθέ-
τηση του Βουλευτή Επικρατείας και Τοµεάρχη Εξωτερικών του 
Κινήµατος Τέρενς Κουίκ, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε 
απόψε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο µε τους Προέδρους της Βου-
λής και της Γερουσίας της πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας, 
που βρίσκονται για επίσηµη διήµερη επίσκεψη στην Αθήνα.
Ο Τέρενς Κουίκ απευθυνόµενος όχι µόνο στους δύο Προέδρους 
αλλά και σε αντιπροσωπεία Βουλευτών που µετέχει της αυστρα-
λιανής αποστολής, είπε τα εξής: «Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε µία περιοχή όπου τον τελευταίο καιρό συµβαίνουν 
δραµατικά γεγονότα µε επίκεντρο τη Συρία. Μας έχει προξενή-
σει εντύπωση το γεγονός ότι η προηγούµενη κυβέρνηση της Αυ-
στραλίας - δεν γνωρίζω ποια θα είναι η θέση της καινούριας που 
κέρδισε πριν λίγες µέρες τις εκλογές - συµπαρατάχθηκε µε την 
πολιτική των ΗΠΑ στο θέµα της Συρίας, χωρίς να αναµένει είτε 
τα αποτελέσµατα των επιθεωρητών του ΟΗΕ για τα χηµικά είτε 
τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας και του ΟΗΕ.
Αναµφισβήτητα, καταδικάζουµε την οποιαδήποτε χρήση χηµι-
κών όπλων. Είπαµε, ότι περιµένουµε τους ερευνητές του ΟΗΕ 
να παραδώσουν την έκθεσή τους. Αλλά εµάς, την Ελλάδα των 
χριστιανών, την Ευρώπη των χριστιανών, δεν µπορεί να µας 
αφήνει αδιάφορους η δράση των φανατικών ισλαµιστών στην 
περιοχή της Συρίας σφάζοντας και χριστιανούς εκεί, αλλά και χι-
λιάδες αντιπάλους τους. Σας υπενθυµίζω τι είχε πει παλαιότερα ο 
πρωθυπουργός της Αυστραλίας Κέβιν Ρουντ για τους µουσουλ-
µάνους µετανάστες στη χώρας σας.
«Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στο Θεό. Χριστιανοί, 
άνδρες και γυναίκες, µε χριστιανικές αρχές, ίδρυσαν αυτή τη 
χώρα και αυτό είναι καθαρά καταγεγραµµένο. Αν ο Θεός σας 
προσβάλλει, σας προτείνω να βρείτε άλλο µέρος του κόσµου για 
να ζήσετε, διότι εµάς ο Θεός είναι µέρος της κουλτούρας µας. Αν 
διαφωνείτε, τότε να φύγετε! ∆εν σας φέραµε εδώ µε το ζόρι. Εσείς 

διαλέξατε να έρθετε». Θα σας παρακαλούσαµε, λοιπόν, να λάβετε 
υπόψη και αυτή τη διάσταση µε την προσπάθεια εγκαθίδρυσης 
φανατικών ισλαµιστών στην περιοχή της Συρίας απέναντι από 
την Ελλάδα». 
Η απάντηση του Προέδρου της Γερουσίας Μπρους Άτκινσον είχε 
ως εξής:
«Θα µεταφέρουµε τις απόψεις των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
στο εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας. Είµαι βέβαιος ότι το ίδιο θα 
πράξει και η Πρέσβης της Αυστραλίας κα Τζένη Μπλούµφιλντ, 
η οποία είναι παρούσα στη συνάντησή µας. Γνωρίζουµε τα προ-
βλήµατα σε αυτήν εδώ την περιοχή και σαφώς είµαστε υπέρ µιας 
ειρηνικής επίλυσης σε όλα αυτά τα συγκρουσιακά µέτωπα. Θέ-
λουµε να διασφαλιστούν και να προστατευτούν τα συµφέροντα 
της Ελλάδας µε διαπραγµατεύσεις και στο θέµα της Συρίας και 
στο θέµα της Κύπρου και στο θέµα της FYROM. Ειδικότερα για 
το θέµα της Συρίας που αναφέρατε, ελπίζουµε σε ειρηνική επί-
λυση και ευχόµαστε η παρέµβαση των Ρώσων να οδηγήσει τους 
Αµερικανούς σε νέες σκέψεις και πολιτικές για τη διευθέτηση 
του προβλήµατος στη Συρία». Ο Βουλευτής Επικρατείας και Το-
µεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς 
Κουίκ εξέφρασε τις ευχαριστίες του και την ικανοποίησή του για 
την αντίδραση της υψηλόβαθµης αυστραλιανής αντιπροσωπείας.
Έκπληξη για τον Τέρενς Κουίκ αποτέλεσαν οι ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες που δέχθηκε, µετά το τέλος της συνάντησης, από Βουλευτή 
της αυστραλιανής αποστολής, τον Χαλίλ Εϊντέχ, του οποίου οι 
γονείς είναι µετανάστες από τη Συρία! 
«Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα µέσα από την καρδιά µου. ∆εν περί-
µενα ότι θα έβαζε στη συζήτηση τέτοιο θέµα Έλληνας Βουλευτής. 
Είναι ακριβώς τα ίδια πράγµατα που λέω και εγώ ο ίδιος, υψώνο-
ντας τη φωνή µου µέσα στη Βουλή της Μελβούρνης». 
Για την συνάντηση αυτή και τα αποτελέσµατά της, ο Τέρενς Κουίκ 
ενηµέρωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του Κινήµατος Πάνο Καµ-
µένο, λίγο πριν την οµιλία του στην ∆ΕΘ.
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