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Αν ήθελε να «σωθεί» η Χόλντεν θα είχε 
ζητήσει βοήθεια, ισχυρίζεται ανώτερος 
κυβερνητικός παράγοντας

Πέθανε ο πρώτος Έλληνας δικηγόρος του Κουΐνσλαντ, υπερασπιστής 
των Αβοριγίνων, των αδύνατων και του Περιβάλλοντος

Ένας ανώτερος κυβερνητικός παράγο-
ντας που θέλησε να παραµείνει ανώνυ-
µος δήλωσε σε δηµοσιογράφο του ABC, 
ότι αν η Χόλντεν πράγµατι επιθυµούσε 
να παραµείνει στην Αυστραλία θα είχε 
ήδη ζητήσει την οικονοµική βοήθεια της 
Κυβέρνησης.

Οι αντικρουόµενες απόψεις εντός της 
Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης πάνω στο 
θέµα της οικονοµικής βοήθειας στην αυ-
τοκινητοβιοµηχανία ήρθαν στο φως της 
δηµοσιότητας χθες όταν έγινε γνωστό ότι 
υπουργοί της Κυβέρνησης του Συνασπι-
σµού πιστεύουν πως η απόφαση για το 
µέλλον της Χόλντεν έχει ήδη παρθεί. Ο 
υπουργός Βιοµηχανίας, Ίαν Μακφάρλαν, 
ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να δώσει 
στη βιοµηχανία περισσότερα χρήµατα, 
γρήγορα διέψευσε τους ισχυρισµούς, λέ-
γοντας ότι η Χόλντεν τον έχει διαβεβαι-
ώσει ότι δεν έχει έχει λάβει ακόµη καµία 
απόφαση.

Παρά την διαβεβαίωση του υπουρ-
γού, ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας 
υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν θέλει να 
σωθεί καθώς δεν έχει ζητήσει περισσό-
τερα χρήµατα από την Κυβέρνηση για να 
παραµείνει. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει 
από την Επιτροπής Παραγωγικότητας να 
ερευνήσει τη βιωσιµότητα και το µέλλον 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας και να υπο-
βάλει έκθεση στις αρχές του επόµενου 
έτους.

Ο ∆ιευθύνων σύµβουλος της Χόλντεν, 
Μάικ Ντεβερώ που θα παρουσιαζόταν 
στην επιτροπή εχθές, ανέφερε ότι δεν 
θα προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση 
σχετικά µε το µέλλον της εταιρείας. Ο 
εκπρόσωπος των Εργατικών για το συ-
γκεκριµένο ζήτηµα, Κιµ Καρ, ανέφερε ότι 
γνωρίζει καλά από την περίοδο που ήταν 
στην κυβέρνηση, ότι η Χόλντεν θα µεί-

νει, αν λάβει επιπλέον 150 εκατοµµύρια 
δολάρια το χρόνο.

Αντίθετα, ο υπουργός βιοµηχανίας 
ισχυρίζεται ότι οι Εργατικοί προσπα-
θούν να φοβίσουν τους εργαζόµενους 
της βιοµηχανίας αυτοκινήτων, λέγοντας 
τους ότι ή Χόλντεν θα κλείσει. “Θέλουµε 
η Χόλντεν να παραµείνει στην Αυστρα-
λία; Απολύτως. Κάνουµε κάτι για αυτό; 
Και βέβαια. Τι κάνει το Εργατικό Κόµµα; 
Έχει επιβάλει το φόρο διοξειδίου του 
άνθρακα, τον οποίο αρνείται να πάρει 
πίσω. Αν θέλουν να κρατήσουν τη Χόλ-
ντεν εδώ, ας πάρουν πίσω το φόρο διο-
ξειδίου του άνθρακος από σήµερα”, είπε 

ο κ. Μακφάρλαν.
Άλλη πάντως είναι η θέση του Θησαυ-

ροφύλακα, Τζο Χόκεϊ, που χθες δήλωσε 
στη βουλή ότι το µέλλον της Χόλντεν 
εξαρτάται από την ικανότητά της να που-
λάει τα αυτοκίνητα της. “Το µέλλον της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας βρίσκεται στα 
χέρια της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Από 
το 2015 και µετά έχουµε δεσµευτεί ότι 
θα διαθέσουµε ένα δισ. δολάρια για να 
βοηθήσουµε την αυτοκινητοβιοµηχανία, 
αλλά αυτό που πραγµατικά θα βοηθήσει 
την αυστραλιανή βιοµηχανία είναι να 
µπορεί να πουλήσει τα αυτοκίνητα της”, 
ανέφερε ο κ Χόκεϊ.

Πέθανε πρόσφατα ο πρώτος Έλληνας δικηγόρος 
του Κουϊνσλαντ ο οποίος έκανε πραγµατική επανά-
σταση στην πολιτεία υπερασπιζόµενους τους αυτό-
χθονες και τους αδύναµους, αλλά και το περιβάλλον. 
Πρόκειται για τον Σταύρο Κοµηνό, µε καταγωγή από 
τα Κύθηρα που αφιέρωσε όλη του τη ζωή βοηθώντας 
τους αδύναµους και υπερασπιζόµενος τα δικαιώµατά 
τους συχνά αφιλοκερδώς.

 «Οι ιδέες του, οι συµβουλές του, η ευθυκρισία 
του, είχαν ως στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή 
λύση για τον άνθρωπο. Ήταν µια αγάπη γνήσια, που 
εκδηλωνόταν µε πράξεις. Εκείνο που επιζητούσε 
πάντα, σε κάθε περίπτωση, ήταν να γνωρίσει τον 
άνθρωπο. Συνήθιζε να λέει ‘µόνο όταν γνωρίσεις 
το χαρακτήρα του άλλου µπορείς να τον βοηθήσεις 
πραγµατικά. Τότε µόνο µπορείς να ξέρεις τι είναι το 
καλύτερο για κείνον’. Είναι φοβερά διδάγµατα αυτά 
για τα οποία του χρωστώ ανείπωτη ευγνωµοσύνη. 
Είχα δε την υπέρτατη τύχη να τα ζήσω στην πράξη, 
αφού εργαζόµουν στον ίδιο χώρο για χρόνια δίπλα 
του» λέει ο γιος του Θανάσης.

Λάτρης της φύσης και φλογερός προστάτης του 
περιβάλλοντος, χαρακτηρίζεται από τον οργανι-
σµό Προστασίας της ‘Αγριας Φύσης Κουίνσλαντ 
(Wildlife Protection Society of Queensland), ως «ο 
νοµικός ο οποίος χρησιµοποίησε το νοµικό σύστηµα 
για να προστατεύσει την άγρια φύση». Σε εκείνον 

ανήκουν αποκλειστικά όλες οι µεγάλες µάχες που 
κέρδισε στο Fraser Island, (έγινε Μνηµείο Παγκό-
σµιας Κληρονοµιάς) Cooloola, Moreton Island και 
Mt. Εtna.

O Σταύρος Κοµηνός ήταν ο πρώτος δικηγόρος στο 
Κουίνσλαντ που µιλούσε ελληνικά και ήταν σε θέση 
να υπερασπιστεί άτοµα που η µητρική τους γλώσσα 
ήταν η ελληνική.

Υπηρέτησε τον νοµικό κλάδο επί 60 ολόκληρα 
χρόνια, πρώτα µόνος του και από το 2005 µε τον µε-
γάλο γιο του Θανάση. Οι υπηρεσίες όµως που πρό-
σφερε αφιλοκερδώς, σε δύσκολες πρωτότυπες υπο-
θέσεις, είναι εκείνες που τον έκαναν να διακριθεί.

Το 1969, για παράδειγµα, ανέλαβε την υπερά-
σπιση του ηθοποιού Norm Stainer, από το Twelfth 
Night Theatre, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι «επί 
σκηνής χρησιµοποίησε φράσεις που προσέβαλαν 
τη δηµοσία αιδώ». Η υπόθεση έφθασε στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο και στη συνέχεια στο Εφετείο, όπου ο 
κατηγορούµενος αθωώθηκε.

Η υπεράσπιση του δικαιώµατος της ελευθερίας του 
λόγου στις Τέχνες, δηµιούργησε ένα προηγούµενο, 
ακριβώς όπως συνέβη και µε όλες τις επόµενες µε-
γάλες υποθέσεις που ανέλαβε ο Σταύρος Κοµηνός 
και κέρδισε για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. 
Αξιοσηµείωτο ότι απέκτησε τη φήµη του νοµικού ο 
οποίος ήταν διατεθειµένος ν’ ανοίξει µέτωπο µε το 

κατεστηµένο προκειµένου να κερδίσει σηµαντικές 
µάχες.

Το 1994 για τις υπηρεσίες του, βραβεύθηκε µε το 
Αυστραλιανό Μετάλλιο.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ

«Ο πατέρας είχε πάντα την Ελλάδα στην καρδιά 
του» θα πει σήµερα ο γιος του Θανάσης, απόφοιτος 
της Φιλολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης.

 «Το 1973 πήγαµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
και ζήσαµε 6 µήνες στο χωριό της καταγωγής µας, τα 
Περλεγκίνικα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ρεύµα, 
αλλά ούτε και νερό στα σπίτια. Έτσι το κουβαλού-
σαµε κάθε µέρα, όπως όλοι οι άλλοι, µε τενεκέδες 
από το πηγάδι. Είδαµε πως γινόταν το αλώνισµα του 
σιταριού και των ρεβιθιών και πήραµε µέρος στον 
τρύγο και στο λιοµάζωµα».

Μετά το ταξίδι στην Ελλάδα τη ζωή στην ύπαιθρο 
και την ερωτική σχέση µε τη φύση, ο Σταύρος Κοµη-
νός, το 1976, θα αγοράσει µια φάρµα µε φρουτόδε-
ντρα την οποία µαζί µε την αγαπηµένη του σύντροφο 
Πηνελόπη, και τα τρία παιδιά του, θα µετατρέψει σε 
αµπέλι, και µερικά χρόνια αργότερα θα έχει το δικό 
του οινοποιείο που θα βγάζει τα περίφηµα κρασιά, 
Cominos Wines.

Το ποσό του ενός εκατοµµυρίου δολαρίων, 
το οποίο θα δοθεί σταδιά στα επόµενα πέντε 
χρόνια, δώρισε στο Νοσοκοµείο Παίδων και 
Γυναικών της Καµπέρας, µια Ελληνίδα φιλάν-
θρωπος, η Σωτηρία Λιάγκη.

Η οικογένειά της είναι γνωστή στην Καµπέ-
ρα για το φιλανθρωπικό της έργο αλλά η ίδια 
δεν θέλει να µιλά για αυτό.

Η κ. Λιάγκη, µε τον αείµνηστο σύζυγό της, 
µετανάστευσαν στην Αυστραλία από την Ελλά-
δα στην δεκαετία του ‘60. Εκείνος ήταν υποδη-
µατοποιός, αλλά αργότερα έκανε επενδύσεις 
σε ακίνητα. Μετά το θάνατό του την εταιρεία 
ανέλαβε η σύζυγό του µε τον γιο τους Γιάννη.

Ελληνίδα δώρισε 
1 εκατ. δολάρια 
σε νοσοκομείο της 
Καμπέρας


