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Turnbull: «∆εν θα αλλάξει η Ηµέρα της Αυστραλίας»
Ο πρωθυπουργός Malcolm 
Turnbull έχει απορρίψει τις 
εκκλήσεις για µετακίνηση της 
ηµεροµηνίας της Ηµέρας της 
Αυστραλίας.
Σε µια ραδιοφωνική συ-
νέντευξη τη ∆ευτέρα, ο κ. 
Turnbull δήλωσε ότι οι τελε-
τές της Ηµέρας της Αυστραλί-
ας ξεκίνησαν ως φόρος τιµής 
στη χώρα και ως αναγνώρι-
ση των πρώτων Αυστραλών, 
αλλά ταυτόχρονα ήταν και τε-
λετές πολιτογράφησης νέων 
κατοίκων.
«Η ηµεροµηνία αυτή αγκα-
λιάζει τα πάντα για την Αυ-
στραλία, από τους πρώτους 
Αυστραλούς ως τους νεώτε-
ρους Αυστραλούς, και όλα 
αυτά τα εξαιρετικά επιτεύγ-
µατα που αποτέλεσαν την πιο 
επιτυχηµένη πολυπολιτισµι-
κή κοινωνία στον κόσµο» δή-
λωσε ο κ. Turnbull στο Fox 
FM.
«Η κυβέρνηση είναι απολύ-
τως προσηλωµένη στη δέ-
σµευσή της στη διατήρηση 
της ηµεροµηνίας της Ηµέρας 
της Αυστραλίας».
Τα σχόλιά του έρχονται αφού 
ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Dan Tehan φέρθηκε ενάντια 
τόσο στη βεβήλωση ιστορι-

κών αγαλµάτων όσο και στην 
απόφαση δύο δηµοτικών 
συµβουλίων να µη διεξάγουν 
τελετές πολιτογράφησης την 
Ηµέρα της Αυστραλίας, χα-
ρακτηρίζοντάς τα τροµακτικές 
συµπεριφορές.
Αρκετά µνηµεία σε όλη τη 
CBD του Σίδνεϊ, συµπεριλαµ-
βανοµένου ενός αγάλµατος 
του Καπετάνιου Τζέιµς Κουκ, 
βεβηλώθηκαν τις πρώτες 
πρωινές ώρες του Σαββάτου 

µε συνθήµατα όπως «Αλλάξ-
τε την ηµεροµηνία» και «∆εν 
είµαστε περήφανοι για γενο-
κτονίες».
Ο βανδαλισµός έρχεται κα-
θώς κορυφώνεται η δηµό-
σια συζήτηση για τον τρόπο 
µε τον οποίο τιµάται η άφι-
ξη των Ευρωπαίων εποίκων 
στην Αυστραλία. Πολλοί αυ-
τόχθονες θεωρούν αυτή την 
ηµεροµηνία ως «ηµέρα ει-
σβολής».

Ο κ. Tehan είπε ότι δεν 
υπάρχει καµία ανοχή σε βαν-
δαλισµούς και ελπίζει ότι οι 
άνθρωποι που βανδάλισαν 
τα αγάλµατα του Σίδνεϊ έχουν 
συλληφθεί.
«∆εν είναι δυνατόν να ξανα-
γράψουµε την ιστορία» είπε. 
«Αλλά, φυσικά, στη διδασκα-
λία της ιστορίας µπορείτε να 
δείτε τα γεγονότα όπως ήταν 
τότε –για παράδειγµα, όταν ο 
Captain Cook ανακάλυψε την 
Αυστραλία– κι έπειτα µπο-
ρείτε να πείτε ότι αυτά γνω-
ρίζουµε σήµερα» δήλωσε στο 
Sky News.
«Αλλά το να βεβηλώνουµε 
τα αγάλµατα, νοµίζω, είναι 
απολύτως αποτρόπαιο». Πι-
στεύει ότι ο µέσος Αυστραλός 
θα αναρωτιόταν: «Τι στον 
διάολο γίνεται εδώ, τι προ-
σπαθούν να κάνουν αυτοί οι  
άνθρωποι στην ιστορία µας, 
στην  κληρονοµιά µας;».
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
έχει αφαιρέσει από τα δηµο-
τικά συµβούλια του Yarra και 
του Darebin της Μελβούρνης 
το δικαίωµά τους να πραγµα-
τοποιούν τελετές πολιτογρά-
φησης οποιαδήποτε στιγµή 
του χρόνου, αφού οι τοπικές 
κυβερνήσεις ψήφισαν να µην 

τις διεξάγουν κατά τις 26 Ια-
νουαρίου.
Ο κ. Tehan είπε το ίδιο θα 
ισχύσει και για οποιονδή-
ποτε δήµο ακολουθήσει την 
ίδια πολιτική, λέγοντας ότι 
κάτι τέτοιο «θα υπονοµεύσει 
την Ηµέρα της Αυστραλίας».
«Η συµπεριφορά αυτών των 
συµβουλίων είναι απωθητι-
κή» είπε.
«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει 
να ενεργεί για να διασφαλί-
σει ότι η Αυστραλιανή Ηµέρα 
θα παραµείνει η εθνική µας 
επέτειος, ότι θα γίνεται σεβα-
στή και θα τιµάται».
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Τε-
λετών Πολιτογράφησης της 
Αυστραλίας, τα τοπικά δη-
µοτικά συµβούλια πρέπει να 
διεξάγουν τελετές κάθε δύο 
έως τρεις µήνες, ενώ ο Κώ-
δικας σηµειώνει ότι η Ηµέρα 
της Αυστραλίας, µαζί µε την 
Αυστραλιανή Ηµέρα Πολιτο-
γράφησης στις 17 Σεπτεµβρί-
ου, είναι «σηµαντικές ηµέ-
ρες» στο ηµερολόγιο, όταν 
«οι τοπικές κυβερνήσεις και 
οι κοινοτικές οργανώσεις 
µπορούν να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στην ευαι-
σθητοποίηση σχετικά µε την 
ιδιότητα του πολίτη».
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ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ 
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύ-
ραυλο ο οποίος σύµφωνα 
µε την ιαπωνική κυβέρνηση 
πέρασε πάνω από την βό-

ρεια Ιαπωνία στις 06.06 το πρωί της 
Τρίτης. Οι Ιάπωνες δεν έκαναν κα-
µία προσπάθεια να καταρρίψουν τον 
πύραυλο, αλλά προειδοποίησαν τους 
κατοίκους να είναι σε επιφυλακή. Μά-
λιστα τέθηκε σε ισχύ κατάσταση συνα-
γερµού που περιλαµβάνει ακόµα και 
εκκένωση πόλεων αν  χρειαστεί και 
µετάβαση των πολιτών σε καταφύγια! 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιαπωνία 
και η Νότια Κορέα έχουν ζητήσει τη 
σύγκλιση του Συµβουλίου Ασφαλεί-
ας από τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών ώστε να συζητηθεί η εκτόξευ-
ση σήµερα (χθες Τρίτη) το πρωί από 
τη Βόρεια Κορέα ενός πυραύλου που 

πέρασε πάνω από την Ιαπωνία. ∆εν 
διευκρινίστηκε πότε θα γίνει η συνά-
ντηση του 15µελούς Συµβουλίου.
Σε εξέλιξη έκτακτες συσκέψεις σε Ια-
πωνία, αλλά και σε όλο τον κόσµο 
για να δουν πως θα αντιµετωπίσουν 
την ολοένα και αυξανόµενη απειλή 
από την Βόρεια Κορέα του Κιµ Γιονγκ 
Ουν. 
Σε τηλεγράφηµά του, το πρακτορείο 
ειδήσεων της Νότιας Κορέας Yonhap 
είπε ότι οι ανώτατοι αξιωµατικοί των 
αµερικανικών και των νοτιοκορεατι-
κών ενόπλων δυνάµεων αποφάσισαν 
ότι θα απαντήσουν δυναµικά στην 
πρόκληση, περιλαµβάνοντας στην 
αντίδρασή τους και την πιθανότητα 
στρατιωτικών µέτρων, τα οποία όµως 
δεν διευκρίνισαν.
O πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίν-

ζο Άµπε είπε χθες ότι σε τηλεφωνικές 
συνοµιλίες του µε τον αµερικανό πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραµπ συµφώνησε να 
ασκήσουν πίεση στη Βόρεια Κορέα 
µετά από την εκτόξευση.
Σύµφωνα µε τον υπουργό Άµυνας 
της Ιαπωνίας, ο βαλιστικός πύραυλος 
ήταν κατά πάσα πιθανότητα µεσαίου 
βεληνεκούς, ίδιου τύπου µε αυτόν 
που εκτοξεύτηκε τον Μάιο και τον 
οποίο η Βόρεια Κορέα είχε απειλήσει 
ότι θα εκτοξεύσει εναντίον της νήσου 
Γκουάµ, αµερικανικής επικράτειας 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. «Ο πύραυλος 
έφτασε το ύψος των 550 χλµ», είπε ο 
υπουργός Ιτσουνόρι Ονοντέρα σε δη-

µοσιογράφους. ∆ιασπάσθηκε σε τρία 
κοµµάτια προτού πέσει στον Ειρηνι-
κό, πρόσθεσε, σύµφωνα µε δηµοσί-
ευµα του Reuters που αναµεταδίδει 
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η ένταση µεταξύ της Βόρειας Κορέας 
και των Ηνωµένων Πολιτειών απο-
κλιµακώθηκε µετά από αρκετές εβδο-
µάδες όπου ο βορειοκορεάτης ηγέτης 
Κιµ Γιόνγκ Ουν είχε απειλήσει ότι θα 
εκτοξεύσει πυραύλους κοντά στη νήσο 
Γκουάµ, επικράτεια των ΗΠΑ. Ο Αµε-
ρικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ 
προειδοποίησε την Πιονγκγιάνγκ ότι 
θα βρεθεί αντιµέτωπη µε «φωτιά και 
οργή» εάν απειλήσει τις ΗΠΑ.

Παγκόσμιος
συναγερμός! 




