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Ένας Αυστραλός που φυλακίστηκε για-
τί διέκοψε µια από τις πιο διάσηµες λεµ-
βοδροµίες του κόσµου κατάφερε να απο-
φύγει την απέλαση υποστηρίζοντας ότι 
θα ήθελε να προστατεύσει τη γυναίκα του 
και την κόρη του από το ρατσισµό στην 
Αυστραλία.

Ο Τρέντον Όλντφιλντ, είχε διακόψει 
πέρυσι την λεµβοδροµία που γίνεται 
κάθε χρόνο ανάµεσα στην Οξφόρδη και 
το Κέµπριτζ στο Λονδίνο, όταν κολύ-
µπησε στον ποταµό Τάµεση για να δια-
µαρτυρηθεί εναντίον του ελιτισµού. Ο 
37χρονος άνδρας είχε καταδικαστεί σε 
έξι µήνες φυλάκιση για αυτή τη µορφή 
διαµαρτυρίας. Ο αγώνας έχει γίνει άλλες 
158 φορές στο παρελθόν αλλά ήταν η 
πρώτη φορά που είχε διακοπεί από έναν 
κολυµβητή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θεώρησε 
τον Αυστραλό ανεπιθύµητο στη Βρετανία 
και απέρριψε την αίτησή του για συζυγι-
κή βίζα, ενώ παράλληλα τον κάλεσε να 
εγκαταλείψει τη χώρα. Ο κ. Όλντφιλντ, 
ο οποίος ζούσε στη Βρετανία από το 
2001, άσκησε έφεση κατά της απόφα-
σης στο ∆ικαστήριο βασίζοντας εν µέρει 
την προσφυγή του στον ισχυρισµό ότι η 
Βρετανίδα σύζυγος του, Ντίπα Ναίκ και 
η πέντε µηνών κόρη τους θα αντιµετω-
πίσουν διακρίσεις αν αναγκαστούν να 
γυρίσουν στην Αυστραλία µαζί του. “Η 
Αυστραλία είναι µια ιδιαίτερα ρατσιστική 
χώρα για την Ντίπα. Γίνονται ρατσιστικές 
επιθέσεις σε άτοµα ινδικής καταγωγής”, 
ισχυρίστηκε ο κ. Όλντφιλντ και πρόσθε-
σε ότι ενώ τα περισσότερα από αυτά τα 

περιστατικά είναι ακούσιου ρατσισµού, 
ορισµένοι Ινδοί στην Αυστραλία έχουν 
υποστεί σοβαρές σωµατικές επιθέσεις. 
Είπε, επίσης, στο δικαστήριο ότι η ιδέα 
να σταµατήσει τη λεµβοδροµία του ήρθε 

µια περίοδο µεγάλης συγκινησιακής 
φόρτισης, αφού ο πατέρας της συζύγου 
του πέθαινε από καρκίνο.

Ο ∆ικαστής Κέβιν Μουρ συµφώνησε 
µε τον δικηγόρο του κατηγορούµενου, 

ο οποίος υποστήριξε ότι η καλή δουλειά 
του κ. Όλντφιλντ στην κοινότητα αντι-
σταθµίζει την ενόχληση που προκάλεσε 
µε τη διαµαρτυρία του, την οποία µάλιστα 
έχει ορκιστεί να µην επαναλάβει ποτέ.

Αυστραλός κερδίζει τη μάχη κατά της απέλασης από τη Βρετανία

Καθώς πλησιάζουµε προς το τέλος του 2013, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο παραµένει προσηλωµένο στο 
έργο του, έτσι ώστε να συνεχίσει να παρέχει στους 
πολίτες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κατά την περί-
οδο των εορτών.

Είµαι βέβαιος, ότι θα έχετε παρατηρήσει τα όµορ-
φα χριστουγεννιάτικα στολίδια στο Μπέργουντ, το 
Κρόιντον, το Ένφιλντ, το Κρόιντον Παρκ, και το 
Στράθφιλντ, καθώς και τα δύο µεγάλα χριστουγεν-
νιάτικα δέντρα που στολίστηκαν στο Μπέργουντ 
Παρκ και το “Στραντ”.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει οργανώσει µια σειρά 
από ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τις οικογένειες 
και τα παιδιά κατά την περίοδο των εορτών. Το Σάβ-
βατο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οργανώνει την εκδή-
λωση “Κάλαντα στο Πάρκο”, όπου θα µπορέσετε να 
ακούσετε τα κάλαντα, να λάβετε µέρος σε ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες, να δείτε τα πυροτεχνήµατα. Στο 
πάρκο θα υπάρχουν και περίπτερα που θα προσφέ-
ρουν φαγητό.

Φέτος, η εκδήλωση περιλαµβάνει και τα αγαπητά 
στον κόσµο “Χριστούγεννα στο Πάρκο”, που διοργα-
νώνονται από τις τοπικές εκκλησιαστικές οµάδες και 
τα εκκλησιαστικά σχολεία. Η εκδήλωση περιλαµβά-
νει ζωντανή αναπαράσταση της Γέννησης, κάλαντα 
και διάφορες άλλες εορταστικές παραστάσεις.

Σας προσκαλώ να επισκεφτείτε το Πάρκο του 
Μπέργουντ και να λάβετε µέρος στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις της κοινότητά µας για το καλωσόρισµα του 
νέου έτους.

Σας εύχοµαι καλά και ασφαλή Χριστούγεννα και 
ευτυχισµένο το νέο έτος.

Χριστούγεννα 
στο Mπέργουντ

Ο περίφηµος φόρος του άνθρακα που πλήρωσε πανάκρι-
βα η πρώην Eργατική κυβέρνηση της Αυστραλίας συµβάλ-
λοντας -κατά µέγα µέρος- στην ήττα της, φαίνεται να είχε 
ελάχιστη αποτελεσµατικότητα στη µείωση των ρύπων, υπο-
στηρίζει η κυβέρνηση του Τόνι Άµποτ.

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, τα οποία πρόκειται να 
αποκαλυφθούν αυτήν την εβδοµάδα, από τον οργανισµό 
National Greenhouse Gas Inventory, το οικονοµικό έτος 

πριν την επιβολή του φόρου του άνθρακα, οι ατµοσφαιρικοί 
ρύποι ανέρχονταν σε 546.2 εκατοµµύρια τόνους. Η πτώση 
που σηµειώθηκε µετά την εφαρµογή του φόρου του άνθρα-
κα, ήταν λιγότερο από 0,1%, δηλαδή 545,9 τόνοι.

Η κυβέρνηση Abbott, εν τω µεταξύ, στοχεύει στην κατάρ-
γηση του φόρου του άνθρακα πριν τα Χριστούγεννα, ενώ 
η αντίσταση εκ µέρους της αντιπολίτευσης εξακολουθεί να 
είναι σθεναρή.

Ο φόρος δεν μείωσε τους ρύπους




