
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 19 JULY 2016 3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η
γετικό στέλεχος των ιθαγενών της Αυστρα-
λίας, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά 
της Αρχηγού του Κόμματος «Ένα Έθνος», 
Pauline Hanson για τις ακραίες απόψεις 

της.
Όπως είναι γνωστό, η Hanson κατάφερε να επα-
νέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή με τις εξής 
προεκλογικές θέσεις: διακοπή εισόδου μουσουλ-
μάνων μεταναστών στη χώρα, πλήρης απαγόρευση 
κατασκευής νέων ισλαμικών τεμενών και σύσταση 
εξεταστικών επιτροπών για το Ισλάμ και το Κλί-
μα. Απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τα μαθήματα 
που διδάσκονται στα μουσουλμανικά σχολεία της 
χώρας, αλλά και για το περιεχόμενο των κηρυγμά-
των στα τεμένη. Επιπλέον, σταθερή είναι η θέση 
του κόμματός της όσον αφορά την απαγόρευση της 
μπούργκας και της νιτζάμπ, ενώ ζητά την πλήρη 

κατάργηση του μεταναστευτικού προγράμματος. 
Αρνήθηκε ότι είναι υπέρ της επιστροφής στην πο-
λιτική της «Λευκής Αυστραλίας», ωστόσο σημεί-
ωσε ότι ο πολυπολιτισμός έχει αποτύχει και ζητά 
να καταργηθεί πλήρως ο Νόμος Περί Φυλετικών 
Διακρίσεων.
Η Pauline Hanson εμφανίστηκε το Σαββατοκύ-
ριακο σε μια έκθεση τεχνών των αβοριγίνων στο 
Cairns με συνεργείο του Καναλιού 9.
Καθώς έφευγε από το κτίριο, ο Murrandoo Yanner, 
ηγετικό στέλεχος των Αβοριγίνων στο βόρειο Κου-
ίνσλαντ, άρχισε να φωνάζει δυνατά ότι είναι ανε-
πιθύμητη.
«Είσαι μια ρατσίστρια με κόκκινα μαλιά», είπε ο 
Yanner, στην αρχηγό του κόμματος «Ένα Έθνος» 
και φανερά εξαγριωμένος της ζήτησε να φύγει και 
να επιστρέψει στο σπίτι της στο Ίπσουιτς.

«Είσαι επαίσχυντη, πνευματικά ανέντιμη και δεν 
είσαι ευπρόσδεκτη εδώ», είπε ο Yanner, ζητώντας 
από την Hanson να επιστρέψει στο κατάστημά της 
και να αρχίσει να ψήνει ψάρια με πατατάκια, παρά 
να ασχολείται με την πολιτική.

Επίθεση ηγετικού στελέχους των αβοριγίνων στην Pauline Hanson

Επέστρεψε από τη Μέση Ανατολή το πολεμικό πλοίο HMAS Darwin

Δεν υποχωρεί ο Mike Baird στο θέμα των κυνοδρομιών

Ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull υποδέ-
χθηκε την Κυριακή, μαζί με εκατοντάδες συγ-
γενείς και φίλους, το πλήρωμα του πολεμικού 
πλοίου HMAS Darwin, που επέστρεψε στο 
Γκάρντεν Άϊλαντ του Σίδνεϊ μετά από έξι μήνες 
στη Μέση Ανατολή.
Ο κ Turnbull δήλωσε ότι η πρόσφατη τρομο-
κρατική επίθεση στη γαλλική παραθαλάσσια 
πόλη της Νίκαιας υπενθυμίζει σε όλους τον 
ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραμάτισε η 
Αυστραλιανή Στρατιωτική αποστολή στην περι-
οχή. «Σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα, αλλά 
παράλληλα και μια υπενθύμιση, ότι η ασφάλειά 
μας εξαρτάται από το θάρρος, την αφοσίωση 

και τον επαγγελματισμό των χιλιάδων Αυστρα-
λών στελεχών των Αυστραλιανών Στρατιω-
τικών Δυνάμεων», τόνισε ο Πρωθυπουργός, 
υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να είμαστε πάντα 
σε εγρήγορση».
Η αποστολή του πολεμικού πλοίου HMAS 
Darwin στη Μέση Ανατολή, επικεντρώθηκε 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην 
παρεμπόδιση διακίνησης ναρκωτικών.
Στο πλοίο υπηρέτησαν 229 στελέχη του Αυ-
στραλιανού Πολεμικού Ναυτικού και όπως επι-
βεβαιώθηκε, κατάφεραν να κατασχέσουν χιλιά-
δες όπλα με προορισμό τη Σομαλία και σχεδόν 
ένα τόνο ηρωίνης.

Συνάντηση με παράγοντες της 
βιομηχανίας κυνοδρομιών είχε 
ο Πρωθυπουργός της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, Mike Baird, 
με τους οποίους συζήτησε την 
απόφαση της κυβέρνησής του 
να απαγορεύσει τις κυνοδρομί-
ες στην πολιτεία.
Στη συνάντηση ο κ. Baird τόνισε 
ότι η απόφαση της κυβέρνησης 
του βασίστηκε αποκλειστικά 
στις βάρβαρες αναχρονιστικές 
μεθόδους που χρησιμοποιού-

νται ευρέως στις κυνοδρομίες, 
όπως η χρήση ζωντανών ζώων 
ως δολωμάτων για την εκπαί-
δευση κυνηγετικών σκύλων.
Ο κ. Baird αναφέρθηκε στις 

φρικιαστικές πρακτικές, που 
επιβεβαίωσε κυβερνητική έκ-
θεση, η οποία κάνει επίσης 
λόγο για κτηνώδη «ευθανασία» 
στα ανεπιθύμητα πλέον σκυλιά 
που δεν μπορούν να αγωνι-
στούν. Ενάντια της απόφασης 
τάχθηκε η πολιτειακή Αντιπο-
λίτευση, που θερεί την απόφα-
ση «βεβιασμένη» και δηλώνει 
ότι θα καταστρέψει οικονομικά 
χιλιάδες οικογένειες που ζουν 
από τον κλάδο αυτό.


