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O Μπαράκ Οµπάµα υποδέχεται τον  
Μάλκολµ Τέρνµπουλ στην Ουάσιγκτον
Ο 

Πρωθυπουργός έφτασε σήµερα στην Ουά-
σιγκτον και αναµένεται να επισκεφθεί τον 
Μπαράκ Οµπάµα. Θα είναι η πρώτη επί-
σκεψη που δέχεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 

από έναν άλλο ηγέτη για το 2016, καθώς εισέρχεται 
στο τελευταίο έτος της θητείας του. Μετά το Ιράκ και 
το Αφγανιστάν, ο κ Τέρνµπουλ πραγµατοποιεί το το 
πρώτο του ταξίδι στις Ηνωµένες Πολιτείες ως πρω-
θυπουργός. Θα µείνει στο Blair House, γεγονός αξι-
οσηµείωτο καθώς ο προεδρικός ξενώνας προορίζε-
ται µόνο για επισκέπτες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. 
Θα συναντηθεί µε µια σειρά από κορυφαία στελέχη 
και αναµένεται να δώσει δύο οµιλίες, σχετικά µε την 
ασφάλεια και την οικονοµία, καθώς και να επισκε-
φθεί το Κοιµητήριο Arlington, για να υποβάλει τα 

σέβη του σε εκείνους που σκοτώθηκαν στον πόλεµο. 
Ο βοηθός Γραµµατέας του Τµήµατος που ασχολείται 
µε τις υποθέσεις της  Ανατολικής Ασίας και του Ει-
ρηνικού Danny Russel χαρακτήρισε την επίσκεψη ως 
«εξαιρετικά σηµαντική». Ανέφερε, επίσης, ότι ο Πρό-
εδρος Οµπάµα έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για τη δι-
µερή συνάντηση, η οποία περιλαµβάνει ένα γεύµα 
εργασίας στο Λευκό Οίκο, το οποίο δεν ήταν αρχικά 
στο πρόγραµµα. «Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός 
της Αυστραλίας  πρόκειται να συναντηθεί µε αρκε-
τούς υπουργούς νοµίζω ότι είναι ενδεικτικό όχι µόνο 
του εύρους και του βάθους της εταιρικής µας σχέσης, 
αλλά και του σεβασµού και της εκτίµησης που έχει η 
Αµερική για την Αυστραλία. Ο κ Tέρνµπουλ θα πα-
ραµείνει στην Ουάσινγκτον για δύο ηµέρες.

Περισσότερες γυναίκες 
σε θέσεις κλειδιά  
θέλει ο Λούκ Φόλι

Ο πατέρας εγκαταλείπει το µωρό του αφύλακτο σε 
σιδηροδροµικό σταθµό για να δείρει ένα φίλο του

Ο ηγέτης των Εργατικών της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
Λουκ Φόλι, δήλωσε υποστηρίζει πλήρως τις ενέρ-
γειες που θα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του 
αριθµού των γυναικών σε βασικούς ρόλους µέσα 
στο κόµµα. Η γενική γραµµατέας του κόµµατος Κα-
ΐλα Μαρνέιν θα υποβάλει τις προτάσεις της στο συ-
νέδριο των Εργατικών τον επόµενο µήνα µε στόχο 
µέχρι το 2027, οι γυναίκες να κατέχουν το 50 τοις 
εκατό των σηµαντικών θέσεων.
Ο κ Φόλι δήλωσε ότι οι Εργατικοί έχουν ήδη πα-
ρόµοιες ποσοστώσεις στα κορυφαία επίπεδα του 
κόµµατος. «Νοµίζω ότι τώρα πρέπει να επεκτείνου-
µε την συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπε-
δα του κόµµατος, διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες 
µπορούν να εκπροσωπούνται ισότιµα και ότι δεν 
υπάρχει φραγµός στην εξέλιξη ή τη συµµετοχή 
τους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό θα είναι καλό 
για το κόµµα και θα βοηθήσει και στην δηµιουργία 
µεγαλύτερης δεξαµενής για την επιλογή των υπο-
ψηφίων στα πολιτειακά κοινοβούλια και το οµο-
σπονδιακό κοινοβούλιο», είπε ο κ. Φόλι. Οι αλ-
λαγές στους κανονισµούς ήρθαν ως απάντηση σε 
έκθεση από την Jane Needham SC που υπογράµµι-
ζε τα σχετικά προβλήµατα στο εσωτερικό του κόµ-
µατος. Αφορµή για την έκθεση ήταν το περιστατικό 
σεξουαλικής παρενόχλησης µε κατηγορούµενο τον 
γενικό γραµµατέα του κόµµατος, Jamie Clements. 
Ο κ Clements παραιτήθηκε από τη θέση του την 
περασµένη εβδοµάδα, αλλά εξακολουθεί να αρ-
νείται οποιαδήποτε αδικοπραγία. Η κα Murnain 
αναµένεται να τον αντικαταστήσει µόνιµα και θα 
είναι η πρώτη γυναίκα που θα έχει τη θέση αυτή 
στο κόµµα. Ο κ Φόλι αρνήθηκε ότι η κίνηση ήταν 
µια προσπάθεια να τις αρνητικές επιπτώσεις που η 
ιστορία του κ Clements έχει προκαλέσει στη φήµη 
του κόµµατος.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ζητήσει την 
πώληση οκτώ ακινήτων που αγοράστηκαν παρά-
νοµα από ξένους επενδυτές, συνολικής αξίας 8,3 
εκατ. δολαρίων. Οι ιδιοκτήτες που κατάγονται 
από τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, τη Μαλαι-
σία και τις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν ένα χρόνο 
δτη διάθεση τους για να πωλήσουν τα ακίνητα 
αλλιώς θα βρεθούν αντιµέτωποι µε την δικαιο-
σύνη.
Από το 2013, η κυβέρνηση έχει διατάξει την πώ-
ληση 27 κατοικιών, ενώ επιπλέον 800 είναι υπό 
διερεύνηση.
Τα ακίνητα που πρόκειται να εκποιηθούν:
Mount Waverley, Βικτόρια: 5,1 εκατοµµύρια δο-
λάρια
Eight Mile Plains, Κουίνσλαντ: $ 780.000
Park Ridge, Κουίνσλαντ: $ 665.000
Blackburn, Βικτώρια: $ 525.500
Windsor, Νέα Νότια Ουαλία: $ 518.000
Robertson, Q Κουίνσλαντ: $ 343.000
Crestmead, Κουίνσλαντ: $ 250.000
Carlton, Βικτώρια: $ 215.000
Ο οσπονδιακός Θησαυροφύλακας, Σκοτ Μόρι-
σον, ανέφερε ότι ενώ οι ξένες επενδύσεις είναι 
ζωτικής σηµασίας για την Αυστραλία, οι ενδιαφε-

ρόµενοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κα-
νόνες και τη νοµοθεσία της χώρας. Οι οι επενδυ-
τές που τώρα καλούνται να πουλήσουν τα ακίνητα 
τους, είτε τα είχαν αγοράσει χωρίς την έγκριση 
των αρµόδιων αρχών για τις ξένες επενδύσεις, 
είτε είχαν λάβει αρχικά την έγκριση, αλλά οι συν-
θήκες άλλαξαν. «Η µεταφορά της αρµοδιότητας 
για τέτοιες υποθέσεις στην Αυστραλιανή Εφο-
ρία επέτρεψε να γίνονται περισσότερες έρευνες 
που στοχεύουν στις παράνοµες αγορές. Από τον 
Μάιο, πάνω από 1.500 υποθέσεις έχουν παρα-
πεµφθεί για διερεύνηση. Χάρη στις πληροφορίες 
που παρέχονται από τους πολίτες και τις έρευ-
νες της Εφορίας, πάνω από 800 υποθέσεις πα-
ραµένουν υπό διερεύνηση», είπε ο κ. Μόρισον. 
Τα στοιχεία δείχνουν µια σηµαντική αύξηση του 
αριθµού των υπό διερεύνηση υποθέσεων, που 
διπλασιάστηκαν τους τελευταίους πέντε µήνες. Ο 
κ Μόρισον ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
έχουν 12 µήνες για να πουλήσουν τα ακίνητα 
τους αλλιώς θα τους ασκείται ποινική δίωξη. Τα 
πρόστιµα για όσους παρανοµούν µπορεί να φτά-
σουν µέχρι και τα 135.000 δολάρια σε ορισµένες 
περιπτώσεις.

Ένα σοκαριστικό βίντεο πα-
ρουσιάστηκε σε δικαστήριο του 
Wollongong που δείχνει ένα 
µεθυσµένο πατέρα να αφήνει 
απροστάτευτο τον εννέα µη-
νών γιο του για να κυνηγήσει 
και να χτυπήσει ένα φίλο του. 
Ο άνδρας, που το όνοµα του 
δεν δώθηκε στη δηµοσιότητα , 
άφησε το παιδί σε ένα καροτσά-
κι στο σιδηροδροµικό σταθµό 
του Thirroul το βράδυ της 27ης 
∆εκεµβρίου 2014, για να κυνη-
γήσει τον φίλο του που ειχαν 
λογοµαχήσει. Το βίντεο δείχνει 
τον πατέρας να ρίχνει γροθιές 
στον άλλο άνθρωπο που πέφτει 
αναίσθητος στο έδαφος ενώ το 

παιδί µένει µόνο του στο άλλο 
άκρο του σταθµού. Το θύµα ξυ-
πνά µετά από αρκετά λεπτά και 
είναι σε θέση να σταθεί. Ο πα-
τέρας συνελήφθη λίγες ηµέρες 
αργότερα και κατηγορείται για 
επίθεση και παραµέληση ανη-
λίκου καθώς η αστυνοµία, είδε 
το βίντεο κλειστού κυκλώµατος 

τηλεόρασης από το σταθµό του 
τρένου. Στο δικαστήριο την Πα-
ρασκευή, ο δικηγόρος υπερά-
σπισης ζήτησε επιείκεια για τον 
πελάτη του, λέγοντας ότι ολο-
κλήρωσε µε επιτυχία πρόγραµ-
µα απεξάρτησης από το αλκοόλ 
και αισθάνεται βαθιά ντροπή 
για τις πράξεις του.
Ωστόσο, ο δικαστής ζήτησε τη 
φυλάκιση του για τουλάχιστον 
οκτώ µήνες και του επέβαλε 
πρόστιµο 2000 δολάρια , λόγω 
της σοβαρότητας του περιστατι-
κού. Ο άνδρας κατέθεσε έφεση 
κατά της ποινής και αφέθηκε 
ελεύθερος µε εγγύηση.

Aυστηρή προειδοποίηση σε ξένους ιδιοκτήτες 
ακινήτων από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση




