
TUESDAY 31 JANUARY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 AYΣΤΡΑΛΙΑ

H Susan Kiefel ορκίστηκε πρώτη γυναίκα Πρόεδρος 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αυστραλίας
Η Susan Kiefel έγινε η πρώτη γυ-

ναίκα Πρόεδρος του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου στην Αυστραλία. 
Η τελετή ορκοµωσίας της έγινε 

εχθές στην Καµπέρα. Η κα Κίφελ ανέ-
φερε στην οµιλία της ότι η ανάληψη 
των νέων της καθηκόντων σηµαδεύει 
µια ιστορική στιγµή για τις γυναίκες 
στο χώρο της δικαιοσύνης. Η κα Κίφελ 
αναφέρθηκε στην κα Mary Gaudron 
την πρώτη γυναίκα που διορίστηκε το 
1987 στο ανώτατο δικαστήριο. «Όταν 
ξεκίνησα τη δικηγορία το 1975, υπήρ-
χαν πολύ λίγες γυναίκες στο επάγγελµα 
αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγ-
µή να πούµε γιατί”, είπε η κα Κίφελ που 

σταµάτησε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών 
και ολοκλήρωσε τις σπουδές της παρα-
κολουθώντας τα µαθήµατα του λυκείου 
µέσα από πρόγραµµα σπουδών µερικής 
φοίτησης καθώς εργαζόταν ταυτόχρονα 
ως γραµµατέας δικηγορικού γραφείου. 
Έγινε δεκτή στο δικηγορικό σύλλογο 
του Κουίνσλαντ το 1975 και το 1987 
έγινε η πρώτη γυναίκα από το Κουίν-
σλαντ που διορίστηκε Σύµβουλος της 
Βασίλισσας.
Η κα Kiefel θα αντικατέστησε τον Ρό-
µπερτ Φρέντς, ο οποίος τελείωσε τη θη-
τεία του στο Ανώτατο ∆ικαστήριο µετά 
τη συµπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτι-
κής συνταξιοδότησης των 70 ετών.

Ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ υποβαθµίζει τις ανησυχίες από την απόφαση 
Τραµπ για απαγόρευση της µετανάστευσης από συγκεκριµένες χώρες
Ο πρωθυπουργός Μάλκολµ Τέρνµπουλ προσπά-
θησε να υποβαθµίσει τις τις ανησυχίες σχετικά µε 
το εκτελεστικό διάταγµα του νέου Προέδρου των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ για τον περιορισµό της µε-
τανάστευσης, απόφαση η οποία έχει προκαλέσει 
έντονη κριτική από το Ηνωµένο Βασίλειο και τη 
Γερµανία. Η είσοδος στις ΗΠΑ έχει απαγορευτεί 
προσωρινά σε περισσότερους από 134 εκατοµµύ-
ρια ανθρώπους, ως αποτέλεσµα της εντολής του κ 
Trump, που απαγορεύει τα ταξίδια από επτά µου-
σουλµανικές-κυρίως- χώρες για 90 ηµέρες. Αν και 
ο κ Τέρνµπουλ αρνήθηκε να σχολιάσει ευθέως την 
απόφαση του Τραµπ, ανέφερε ότι την µεταναστευ-
τική πολιτική της Αυστραλίας και την πολιτική φύ-
λαξης των συνόρων “την ζηλεύει όλος ο κόσµος”. 
«∆εν είναι η δουλειά µου ως Πρωθυπουργού της 
Αυστραλίας να σχολιάζω την εσωτερική πολιτική 

άλλων χωρών. Έxουµε δικό µας τρόπο που χειρι-
ζόµαστε αυτές τις υποθέσεις και είµαστε περήφανοι 
για αυτόν. Με αυτόν θα συνεχίσουµε κι όπου χρει-
αστεί θα τον βελτιώσουµε”, είπε ο κ. Τέρνµπουλ 
και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών και 
Εµπορίου (DFAT) δεν είχε λάβει αιτήµατα να πα-
ράσχει προξενική βοήθεια σε Αυστραλούς που 
προσπαθούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ. ∆ηλώσεις 
έκανε και ο Θησαυροφύλακας Σκοτ Μόρισον, λέ-
γοντας ότι ο κ. Τραµπ κάνει ενέργειες αντίστοιχες 
µε αυτές που έκανε και ο ίδιος ως υπουργός µε-
τανάστευσης λίγο µετά τις οµοσπονδιακές εκλογές 
του 2013. «Ο υπόλοιπος κόσµος πλησιάζει προς 
εµάς και το πώς οι ΗΠΑ θέλουν να χειριστούν το 
ζήτηµα της µετανάστευσης είναι δικό τους θέµα. 
Είχαν εκλογές, και ο Πρόεδρος υλοποιεί ό, τι είπε 
ότι θα κάνει», είπε στο ραδιοφωνικό σταθµό 2GB. 

Η κα Μπίσοπ, η οποία βρίσκεται στο Λος Άντζελες 
για να προωθήσει τις αυστραλιανές επιχειρήσεις, 
δήλωσε ότι οι Αυστραλοί διπλωµάτες εργάζονται 
στενά µε τη διοίκηση του κ Τράµπ.
«Θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι οι Αυστραλοί εξα-
κολουθούν να έχουν πρόσβαση στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, καθώς και οι άνθρωποι από τις Ηνω-
µένες Πολιτείες να έχουν πρόσβαση στην Αυστρα-
λία», είπε η υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε 
“είµαι βέβαιη ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση και 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρί-
ζουν η µία την άλλη έτσι ώστε να διασφαλίσουµε 
ότι µπορούµε να εφαρµόσουµε ισχυρές πολιτικές 
για τη µετανάστευση και την προστασία των συνό-
ρων µας.» Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αυστρα-
λία Τζέιµς Καρούσο είπε ότι δεν γνωρίζει γιατί το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν δεν βρίσκονται στον 
προσωρινό κατάλογο απαγόρευσης.
«Μακάρι να ήξερα, αλλά αυτές είναι οι χώρες που 
επέλεξαν,» είπε από τη Μελβούρνη, µιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθµό 3AW. Το Υπουργείο Εξω-
τερικών και Εµπορίου έχει ενηµερώσει τους Αυ-
στραλούς που ταξιδεύουν προς τις ΗΠΑ, προειδο-
ποιώντας τους για τις αλλαγές. «Οποιαδήποτε βίζα 
έχει εκδοθεί µέσω του αυτόµατου ηλεκτρονικού 
συστήµατος βίζας είναι πιθανό να έχει ανακληθεί,» 
αναφέρει  δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Εξαιρούνται οι Στρατιωτικοί και οι Κυβερνητικοί 
υπάλληλοι αλλά δεν θα γίνουν εξαιρέσεις για τους 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους ή τους στρατιωτι-
κούς που έχουν διπλή υπηκοότητα και είναι και 
πολίτες του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας ή του Σου-
δάν», αναφέρει η δήλωση.
Εκ µέρους των Εργατικών, δηλώσεις έκανε η Τά-
νιας Πλίµπερσεκ η οποία ανέφερε ότι η Κυβέρνη-
ση “απουσιάζει” καθώς θα έπρεπε να δώσει σαφείς 
οδηγίες στους Αυστραλούς που θέλουν να ταξιδέ-
ψουν στις ΗΠΑ. «Νοµίζω ότι είναι απολύτως ζω-
τικής σηµασίας, η αυστραλιανή κυβέρνηση να ζη-
τήσει διευκρινίσεις για το πώς η απόφαση Τραµπ  
θα επηρεάσει τους Αυστραλούς πολίτες. Είδαµε 
ότι η Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, 
κατέστησε σαφές ότι δεν υποστηρίζει αυτή την τα-
ξιδιωτική απαγόρευση. Νοµίζω ότι θα ήταν πολύ 
σηµαντικό για την αυστραλιανή κυβέρνηση για να 
κάνει µια σαφή δήλωση σχετικά µε την άποψή της 
σχετικά µε την ταξιδιωτική απαγόρευση»,είπε η κα 
Πλίµπερσεκ.




