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Υπερ-υπουργείο Εσωτερικών 
με αφεντικό τον Πήτερ Ντάτον
Τ ην δηµιουργία νέου οµοσπονδιακού υπερ-

υπουργείου Εσωτερικών, που θα συµπερι-
λαµβάνει την Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή 
Αστυνοµία, την Αυστραλιανή Υπηρεσία Πλη-

ροφοριών και την Αυστραλιανή Συνοριακή ∆ύναµη 
ανακοινωσε η κυβέρνηση. Το νέο υπουργείο θα δι-
οικείται από τον υπουργό Μετανάστευσης Πίτερ Ντά-
τον.  Πρόκειται για σηµαντική αναδιοργάνωση του 
υπουργείου µε κύρια αλλαγή την µεταφορά της ASIO 
από την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα Τζόρτζ 
Μπράντι. Ο κ. Τέρνµπουλ δήλωσε ότι η δηµιουργεία 
του νέου υπουργείου είναι η πιο «σηµαντική µεταρ-
ρύθµιση που έχει γίνει στον τοµέα της εθνικής ασφά-
λειας τα τελευταία 40 χρόνια». Θα δηµιουργηθεί µια 
νέα Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών που θα δια-
δραµατίσει συντονιστικό ρόλο. Ο κ. Τέρνµπουλ είπε 
ότι όλοι οι στενοί σύµµαχοι της Αυστραλίας έχουν 
παρόµοια γραφεία. Η Κυβερνοασφάλεια θα ενισχυ-
θεί µε ένα νέο κέντρο που λειτουργεί όλο το εικοσι-
τετράωρο.
Η ιδέα είχε αρχικά δεχτεί κριτική διότι δίνει πολύ 
µεγάλη δύναµη σε έναν υπουργό, αλλά ο κ. Τέρ-

νµπουλ υπερασπίστηκε την κίνηση του λέγοντας: 
«∆εν µπορούµε να περιµένουµε να δηµιουργηθούν 
πρώτα τα προβλήµατα και µετά να ψάξουµε για την 
λύση”. Η ολοκλήρωση των διεργασιών που θα οδη-
γήσουν στο νέο υπερ-υπουργειο θα διαρκέσουν ένα 
χρόνο και αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τα 
τέλη του προσεχούς Ιουνίου. Παρά τις αλλαγές στις 
υπουργικές αρµοδιότητες, ο κ. Τέρνµπουλ δήλωσε 
ότι δεν θα υπάρξει ανασχηµατισµός. Ο γερουσιαστής 
Μπράντις ήταν αρχικά απρόθυµος να υποστηρίξει 
την ιδέα πριν να ανακοινωθεί, αλλά χαρακτήρισε τις 
µεταρρυθµίσεις ιστορικές. Ο ηγέτης της αντιπολίτευ-
σης Μπίλ Σόρτεν επέκρινε την κίνηση ως πολιτικό 
κόλπο σχεδιασµένο για την επίλυση των εσωτερικών 
εντάσεων του Συνασπισµού. «Είµαι πολύ ανήσυχος 
για το γεγονός ότι αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται 
βάση των προτάσεων των υπηρεσιών ασφαλείας 
αλλά κατευθύνονται από τον Πήτερ Ντάτον. Για να το 
πούµε απλά, ο Μάλκολµ  Τέρνµπουλ προσπαθεί να 
επιλύσει τα εσωκοµµατικά του προβλήµατα και όχι 
την εθνική ασφάλεια. Ανησυχούµε γιατί δεν ακού-
σαµε τους εµπειρογνώµονες”, ανέφερε ο κ. Σόρτεν.

Eκτός Γερουσίας και 
το Νο 2 των Πράσινων
Η δεύτερη στην ιεραρχία στο κόµµα των Πράσι-
νων, Λάρισα Γουότερς, παραιτήθηκε από τη Γε-
ρουσία αφού συνειδητοποίησε ότι κατέχει διπλή 
υπηκοότητα και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε εκλεγεί 
στο Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Η Γουότερς γεν-
νήθηκε στον Καναδά και είχε διπλή υπηκοότητα. 
Σύµφωνα µε τον νόµο η κα Γουότερς θα έπρεπε 
να έχει παραιτηθεί από τη διπλή ιθαγένειά της 
όταν έθεσε υποψηφιότητα για το αξίωµα της Γε-
ρουσιαστού στις εκλογές του 2011. Η παραίτηση 
της γερουσιαστού του Κουίνσλαντ συνέβη λιγότερο 
από µία εβδοµάδα µετά την παραίτηση του Scott 
Ludlam που επίσης συνειδητοποίησε ότι κατείχε 
και την υπηκοότητα της Νέας Ζηλανδίας. Και οι 
δύο απώλειες που µπορούν να αποφευχθούν ση-
µαίνει ότι οι Πράσινοι χάνουν δύο από τους ισχυ-
ρότερους εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο σε 
λιγότερο από µία εβδοµάδα. Η πρώην γερουσια-
στής του Κουίνσλαντ ήταν συγκινηµένη όταν ζή-
τησε συγνώµη από τους ψηφοφόρους της για το 
λάθος της. Σε δήλωση της η κα Γουότερς ανέφερε 
ότι δεν είχε επισκεφτεί τον Καναδά από τότε που 
έφυγε ως µωρό και πίστευε ότι είχε πολιτογραφη-
θεί στην Αυστραλία.

Αυτός είναι ο Ελληνοαυστραλός τουρίστας που έδειραν 
στο κέντρο της Αθήνας επειδή ψώνιζε... Κυριακή
Το απίστευτο γεγονός του ξυλοδαρµού Ελληνοαυστραλού τουρίστα που έφαγε ξύλο στο 
κέντρο της Αθήνας επειδή... ψώνιζε Κυριακή «ταξίδεψε» σε όλο τον κόσµο. 

Ο Ελληνοαυστραλός µε αίµατα στο πρόσωπο και 
στο σώµα ζήτησε χθες τη βοήθεια της αστυνοµί-
ας, µέρα-µεσηµέρι στην Ερµού, καταγγέλλοντας 
πως του επιτέθηκε οµάδα κουκουλοφόρων επει-
δή µπήκε σε κατάστηµα και ψώνισε.  Οι φίλοι του 
στα social media του έστειλαν µηνύµατα συµπα-
ράστασης για όσα... απίστευτα έζησε στην ελληνι-
κή πρωτεύουσα επειδή... τόλµησε να ψωνίζει την 
Κυριακή, ηµέρα που ήταν τα καταστήµατα ανοιχτά 
προς το κοινό. «Περπατούσα µε την οικογένειά 
µου, πέρασαν κοντά µου και χτύπησαν µε γρο-
θιές, χωρίς λόγο. ∆εν τους είπα τίποτα, δεν τους 
ήξερα», είπε ο Ελληνοαυστραλός τουρίστας στην 
κάµερα του Alpha, υποστηρίζοντας πως του είπαν 
«µην ψωνίζετε».  Το απίστευτο περιστατικό συνέ-
βη µετά το τέλος της πορείας συνδικαλιστών και 
εργαζοµένων κατά της κυριακάτικης λειτουργίας 
των καταστηµάτων, µπροστά στα µάτια της συζύ-
γου, της µικρής του κόρης και της πεθεράς του.  
«Απλώς περπατούσαµε και οι τέσσερις σαν να µην 
συµβαίνει τίποτα, όταν ξαφνικά γύρισαν και χτύ-
πησαν τον σύζυγό µου. Παντού αίµα, η κόρη µου 

έκλαιγε, λιποθύµησε, προσπάθησα να τον τραβή-
ξω µακριά, αλλά δεν τους ενδιέφερε, έσπρωξαν 
τη µητέρα µου, εµένα, το παιδί. Σοβαρά τώρα; Τι 
ζώα είναι αυτά; ∆εν µπορεί να συνέβη αυτό... ∆εν 
γίνεται να συµβαίνουν αυτά», δηλώνει η σύζυγος 
του θύµατος.  «Είµαστε τουρίστες, επιστρέφουµε 
αύριο στην Αυστραλία. Ηρθαµε εδώ, ξοδέψαµε τα 
χρήµατά µας για την οικονοµία σας. Και να µας 
χτυπήσουν; ∆εν θα έρθω ποτέ ξανά, αυτό είναι 
σίγουρο», τονίζει.




