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∆εκάδες Αυστραλοί αγνοούµενοι στο Νεπάλ µετά το σεισµό 

Σ
οβαρές ανησυχίες υπάρχουν για δεκά-
δες Αυστραλών που θεωρούνται αγνο-
ούµενοι µετά από το σεισµό µεγέθους 
7,9 που έπληξε το Νεπάλ και τη βό-

ρεια Ινδία, σκοτώνοντας περισσότερους από 
2.500 ανθρώπους και προκαλώντας θανατη-
φόρα χιονοστιβάδα στο όρος Έβερεστ.
Οι φίλοι και τα µέλη της οικογενειών έχουν 
καταγράψειι τα ονόµατα των συγγενών τους 
σε δικτυακό τόπο του Ερυθρού Σταυρού, που 
συγκεντρώνει τις λίστες µε όσους βρίσκονταν 
στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισµό.
Με βάση τα επίσηµα στοιχεία 549 Αυστραλοί 
βρισκόταν στο Νεπάλ κατά τη στιγµή του σει-

σµού, οι 200 εκ των οποίων έχει επιβεβαιω-
θεί ότι είναι ασφαλείς.
Η υπουργός Εξωτερικών Julie Bishop ανέ-
φερε σε δήλωση της ότι η αυστραλιανή πρε-
σβεία στο Νεπάλ παρέχει βοήθεια στους Αυ-
στραλούς και επιβεβαώνει ότι τουλάχιστον 
200 έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλείς. Μέ-
χρι χθες δεν υπήρζαν αναφορές για θανάτους 
Αυστραλών πολιτών.
Αυστραλιανή Οµάδα Αντιµετώπισης Κρίσεων 
θα ταξιδέψει στο Νεπάλ, το συντοµότερο δυ-
νατόν για να βοηθήσει στην αναζήτηση Αυ-
στραλών  που αγνοούνται µετά το σεισµό στις 
25 Απριλίου. 

Πρέσβης Αυστραλίας: «Εχουµε συµφέρον 
να επιστρέψει η Ελλάδα στην ανάπτυξη»
Η επιστροφή της Ελλάδας στην ισχυρή ανάπτυξη 
στο πλαίσιο της Ε.Ε. είναι προς το συµφέρον της 
Αυστραλίας, δήλωσε ο πρέσβης της Αυστραλίας 
στην Ελλάδα Τζον Γκρίφιν σε συνέντευξή του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο πρέσβης που µίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ µε αφορµή 
τον εορτασµό των 100 χρόνων από τη Μάχη της 
Καλλίπολης και τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων 
µεταξύ του ελληνικού και του αυστραλιανού ναυ-
τικού, υπογράµµισε ότι η Αυστραλία επιδιώκει τη 
συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών για την από 
κοινού αντιµετώπιση των παγκόσµιων στρατηγι-
κών και οικονοµικών προκλήσεων.
Αυτή την εβδοµάδα επισκέπτεται την Αθήνα, ο 
υψηλός αξιωµατούχος στον τοµέα του εµπορίου 
Στιβ Ρανκ προκειµένου να συζητήσει µε Έλληνες 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και επιχειρηµατί-
ες τους εµπορικούς και επενδυτικούς στόχους. Η 
Αυστραλία και η Ελλάδα, πρόσθεσε έχουν στενές 
και θερµές σχέσεις, που σφυρηλατήθηκαν, από την 
εποχή των πολέµων, τις κοινές αξίες και την πολυ-
άριθµη ελληνική κοινότητα που έχει διακριθεί σε 
όλους τους τοµείς της ζωής στην Αυστραλία.
Στη συνέντευξη που έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε µε-
ταξύ άλλων ότι “ Ισχυροί δεσµοί σφυρηλατήθηκαν 
µεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας κατά τον Α΄ και 
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η Λήµνος έπαιξε σηµα-
ντικό ρόλο ως σηµείο συγκέντρωσης και νοσοκο-
µειακός σταθµός στην εκστρατεία της Καλλίπολης. 
Ελλάδα και Αυστραλία έχουν ισχυρούς δεσµούς 
µεταξύ των λαών, οι οποίοι σφυρηλατήθηκαν µε 
τη µεταπολεµική µετανάστευση στην Αυστραλία. 
Υπάρχουν γύρω στους 600.000 αυστραλούς ελλη-
νικής καταγωγής. Οι ελληνοαυστραλοί αποτελούν 
ενσωµατωµένο τµήµα της κοινωνίας µας και έχουν 
διακριθεί σε κάθε σηµαντικό τοµέα στην Αυστρα-
λία: την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τις τέχνες, τη 
δηµοσιογραφία, τον αθλητισµό και ως ακαδηµαϊ-
κοί.
Ο πρωθυπουργός Τόνι Άµποτ επέλεξε την ευκαι-
ρία του Ελληνοορθόδοξου Πάσχα για να τιµήσει 
τη σηµαντική συµβολή των ελληνοαυστραλών στην 

πλούσια πολυπολιτισµική κοινωνία.
Η Αυστραλία επιδιώκει να συνεργαστεί µε την Ελ-
λάδα για την ενίσχυση του εµπορίου µεταξύ των δύο 
χωρών µας. Ανώτερος αξιωµατούχος στον τοµέα 
του εµπορίου ο Στιβ Ρανκ επισκέπτεται την Αθή-
να αυτή την εβδοµάδα για να συναντήσει υψηλούς 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και επιχειρηµατίες, 
προκειµένου να συζητήσει τρόπους για την προώ-
θηση των εµπορικών και επενδυτικών δεσµών µας.
Η Αυστραλία έχει συµφέρον να ανακάµψει η ελλη-
νική οικονοµία και να επιστρέψει µαζί µε τις χώρες 
της Ε.Ε. στην ισχυρή ανάπτυξη. Προσβλέπουµε στη 
συνεργασία µε την Ελλάδα προκειµένου να αντι-
µετωπίσουµε τις παγκόσµιες στρατηγικές και οικο-
νοµικές προκλήσεις που βρίσκονται µπροστά µας”.

Σε προσωρινή αργία ο ανταποκριτής του ΑΠΕ στην Αυστραλία 
Σε προσωρινή αργία τέθηκε 
ο ανταποκριτής του Αθηναϊ-
κού Πρακτορείου Ειδήσεων, 
στην Αυστραλία, έπειτα από 
τον σάλο που δηµιουργήθηκε 
από την αναµετάδοση της συνέ-

ντευξης του υπουργού Οικονο-
µικών Γιάνη Βαρουφάκη, στην 
εφηµερίδα «The Australian». 
Όπως ανακοίνωσε το ΑΠΕ, «η 
δήθεν συνέντευξη είχε δηµοσι-
ευθεί στην ίδια εφηµερίδα προ 

διετίας». «Το ΑΠΕ - ΜΠΕ ζητεί 
συγγνώµη από τους συνδροµη-
τές του. Το θέµα θα απασχολή-
σει την πρώτη συνεδρίαση του 
νέου ∆Σ του ΑΠΕ-ΜΠΕ», κατα-
λήγει η σχετική ανακοίνωση.


