
3AYΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 7 NOVEMBER 2018

H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ
&

Η ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

διοργανώνουν

EΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου  2018 

@ 7.30 μμ , στο χωλ της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας
225 Canterbury Road, Canterbury

Τα αδελφά αιγαιοπελαγίτικα σωματεία 
Μυτιληναϊκή Αδελφότητα και Σαμιακή Αδελφότητα 

θα συνεορτάσουν την απελευθέρωση των νησιών τους
από την Τουρκική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους 

στον κορμό της μητέρας Ελλάδας. 

Είσοδος μετά φαγητού, ποτού, ορεκτικού και γλυκού
$70 για μεγάλους και $20 για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα “Ίωνες” 
Το χορευτικό συγκρότημα Sydney Greek Dancing School 

θα παρουσιάσει χορούς από τη Σάμο και τη Λέσβο
Σας περιμένουμε κοντά μας στην πρώτη Εθνική Ενωτική εκδήλωση 

από αιγαιοπελαγίτικα σωματεία. Όλοι ευπρόσδεκτοι

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

SAMIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW “O LYKOYRGOS” | PO Box 684 Five Dock 2046

MYTILENIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW | 225 Canterbury Road, Canterbury, 2193

Παναγιώτης Ψωµάς 0402207546
∆ηµήτρης Μπαρµακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110

Κώστας Πάσσας 0421934059     95761842
∆ηµ. Μανωλιάδης 0420876626     96369460
Τίνα ∆αλακάκης 0459410097     95410097

Η άνοδος της Κίνας ως παγκόσµιας δύνα-
µης έχει ως αποτέλεσµα νέες ροές ανθρώ-
πων, ιδεών και κεφαλαίων µεταξύ Κίνας 
και Αυστραλίας και οι αυστραλιανές πόλεις 
πρέπει να προσαρµοστούν σε αυτή τη νέα 
γεωπολιτική πραγµατικότητα. Για µερι-
κούς, αυτές οι αλλαγές υπόσχονται νέες 
ευκαιρίες για να εκπληρώσουν το «όραµα 
µιας χώρας µε αυξηµένες ευκαιρίες, ευη-
µερία και δικαιοσύνη», ενώ άλλοι βλέπουν 
την ασιατική «εισβολή» και «εξαγορά» ως 
απειλή για τη λευκή ταυτότητα και το πολι-
τικό σύστηµα της Αυστραλίας.
Το προφίλ των µεταναστών που ήρθαν 
εδώ από την ηπειρωτική Κίνα από το 2000 
αλλάζει. Είναι πιο εξειδικευµένοι, πιο µορ-
φωµένοι και επικεντρωµένοι στις επενδύ-
σεις από τους προηγούµενους µετανάστες.
Τα πρότυπα εγκατάστασής τους στην Αυ-
στραλία επίσης αλλάζουν. Το Σίδνεϊ εξα-
κολουθεί να φιλοξενεί το ήµισυ του συνό-
λου των µεταναστών που γεννήθηκαν στην 
Κίνα στην Αυστραλία. Ωστόσο, το ποσο-
στό των µεταναστών που εγκαταστάθηκαν 
σε άλλες πρωτεύουσες αυξάνεται, µε ένα 
πρότυπο εγκατάστασης που δεν είναι ούτε 
ακραίος οικιστικός διαχωρισµός ούτε πλή-
ρης «χωρική αφοµοίωση». Αντίθετα, κατα-
δεικνύει ένα µοντέλο πολλαπλών µέτριων 
συγκεντρώσεων.
Οι επιλογές που κάνουν οι Κινέζοι µετα-

νάστες για τα σπίτια τους στην Αυστραλία 
είναι σηµαντικές για τη διαµόρφωση των 
αυστραλιανών πόλεων. Αν και οι µονο-
κατοικίες αποτελούν πλέον σε µεγαλύτερο 
βαθµό επιλογή τους, οι Κινέζοι µετανάστες 
υπερεκπροσωπούνται σε διαµερίσµατα πο-
λυκατοικιών. Σε εθνικό επίπεδο, µόνο το 
7% των Αυστραλών που έχουν γεννηθεί 
εδώ ζει σε διαµερίσµατα, σε σύγκριση µε 
το 31% των γεννηθέντων στη βορειοανα-
τολική Ασία, συµπεριλαµβανοµένης της 
Κίνας.
Μια πρόσφατη µελέτη διαπίστωσε ότι οι 
Ασιάτες Αυστραλοί έχουν βιώσει δύο φο-
ρές περισσότερες περιπτώσεις ρατσισµού 
και διακρίσεων από τους άλλους Αυστρα-
λούς. Συγκεκριµένα, το 58% των συµ-
µετεχόντων που γεννήθηκαν στην Ασία 
αντιµετώπισαν κάποιου τύπου ρατσιστική 
συµπεριφορά κατά τη µίσθωση ή την αγο-
ρά ενός σπιτιού.
Οι κινεζικές επενδύσεις σε αστικά και 
εµπορικά ακίνητα αυξήθηκαν από 2,4 δι-
σεκατοµµύρια δολάρια το 2009-10 σε 24,3 
δισεκατοµµύρια δολάρια το 2014-15. Οι 
Ασιάτες ξένοι επενδυτές αντιπροσώπευαν 
το 9,4 τοις εκατό των αγορών νέων κατοι-
κιών στη ΝΝΟ κατά το τέταρτο τρίµηνο του 
2015, συµβάλλοντας σε αυτό που αποκα-
λείται από πολλούς «ο ασιατικός αιώνας 
των αυστραλιανών πόλεων». 

Ένας 33χρονος άνδρας πέθανε αφού δέχτη-
κε επίθεση από καρχαρία στο Whitsundays 
του Queensland στις 5:30 µ.µ. το απόγευ-
µα της ∆ευτέρας. Η επίθεση συνέβη στο 
Cid Harbour και ο άνδρας µεταφέρθηκε 
αεροπορικώς µε σοβαρές πληγές στους 
καρπούς και στα πόδια στο νοσοκοµείο 
Mackay Base, όπου τον οδήγησαν επειγό-
ντως στο χειρουργείο. «Είχε υποστεί πολύ 
σοβαρές δαγκωνιές, είχε σηµαντική απώ-
λεια αίµατος και είχε πάθει καρδιακή ανα-
κοπή» ανέφερε ο διασώστης του κεντρικού 
Queensland Ben McCauley. «Όταν φτάσαµε, 
του είχαν ήδη παρασχεθεί οι πρώτες βοή-

θειες από το παραϊατρικό προσωπικό από 
το νησί Hamilton, από δύο γιατρούς εκτός 
υπηρεσίας και από µια νοσοκόµα από το 
τµήµα έκτακτης ανάγκης από άλλα κοντινά 
σκάφη». Η αστυνοµία δήλωσε ότι ο 33χρο-
νος άνδρας έκανε κανό και κολυµπούσε µε 
φίλους στο Cid Harbour, όταν δέχτηκε την 
επίθεση. 
Επιβάτες από ένα άλλο σκάφος εκεί κοντά 
τον τράβηξαν από το νερό, αλλά υπέστη 
τροµερά τραύµατα στο πόδι και στον καρ-

πό του. Η υπηρεσία διάσωσης ελικοπτέ-
ρων δήλωσε ότι ο άνθρωπος είχε «ακρω-
τηριαστεί άσχηµα». Στην ίδια περιοχή τον 
Σεπτέµβριο, δύο τουρίστες –µια 46χρονη 
γυναίκα και ένα 12χρονο κορίτσι– δέχθη-
καν επίθεση σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. 
Ωστόσο, οι παραϊατρικοί περιέγραψαν αυτή 
την τρίτη επίθεση ως «τη χειρότερη». Σε 
απάντηση στις επιθέσεις του Σεπτεµβρίου, 
τοποθετήθηκαν προσωρινά δολώµατα για 
καρχαρίες στο Cid Harbour και αιχµαλωτί-

στηκαν έξι δυνητικά επικίνδυνοι καρχαρίες, 
εκ των οποίων ο ένας είχε µήκος 3,7 µέτρα. 
Τα δολώµατα αποµακρύνθηκαν µετά από 
µια εβδοµάδα. 
Ο βουλευτής του Whitsunday Jason 
Costigan είπε ότι ήταν τρέλα που καµία από 
τις παραλίες των Whitsundays δεν προ-
στατεύεται από τέτοια δολώµατα. «Πρέπει 
να διασφαλίσουµε ότι προστατεύουµε τους 
λουόµενους. ∆εν υπάρχουν εγγυήσεις εδώ, 
καθόλου» είπε, και πρόσθεσε ότι οι τουρί-
στες πρέπει να είναι καλύτερα εκπαιδευ-
µένοι για τους κινδύνους κολύµβησης την 
αυγή ή το σούρουπο.

Η επέκταση της Κίνας αλλάζει
τις πόλεις µας: ουτοπία ή απειλή;

Πέθανε από επίθεση καρχαρία

Σύµφωνα µε τους ρέιντζερ της Καµπέρα, αιτία της µεγάλης πυρκαγιάς ήταν 
ένα από τα όλο και περισσότερα κλεµµένα αυτοκίνητα που οι οδηγοί τους 
ξεφορτώνονται βάζοντάς τους φωτιά στα δάση γύρω από την Καµπέρα. Τα 
τελευταία χρόνια η περιοχή γύρω από το Pierces Creek, όπου ξεκίνησε η 
πυρκαγιά, έχει γίνει δηµοφιλές σηµείο για να ξεφορτωθεί κανείς αυτοκίνητα 
βάζοντάς τους φωτιά, δήλωσε ο διευθυντής Πάρκων και Συντήρησης της 
ACT κ. Brett McNamara. «Την Πέµπτη το απόγευµα ... όταν ακούσαµε ότι 
ήταν ακόµη ένα κλεµµένο όχηµα που το είχαν πάει στο δάσος και του έβαλαν 
σκόπιµα φωτιά, αυτό µας προκάλεσε µεγάλη ανησυχία» είπε. Ο κ. McNamara 
δήλωσε ότι πολλοί από τους ανθρώπους που βάζουν τέτοιες φωτιές πιθανό-
τατα δεν γνωρίζουν την έκταση του κινδύνου στον οποίο εκθέτουν την κοι-
νότητα. «Είναι σαν πυριτιδαποθήκη εκεί έξω» είπε. «Όσον αφορά το τι συµ-
βαίνει µέσα στα µυαλά του κόσµου όταν το κάνουν αυτό, δεν έχω απολύτως 
καµία ιδέα». Ο κ. McNamara ενθάρρυνε το κοινό στο µέλλον να αναφέρει 
τυχόν ύποπτες δραστηριότητες στα εθνικά πάρκα της Καµπέρα, για την πρό-
ληψη ανάλογων καταστροφών. Μόλις λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η πυρκα-
γιά, η αστυνοµία της ACT προσπάθησε να σταµατήσει ένα κλεµµένο Toyota 
Hilux Workmate, από το οποίο πιστεύουν πλέον ότι ξεκίνησε η φωτιά, αλλά 
ο οδηγός δεν σταµάτησε. Τη ∆ευτέρα, η αστυνοµία δήλωσε ότι οι ερευνητές 
της συνεργάζονται µε τα εγκληµατολογικά και µε την Υπηρεσία Αγροτικών 
Πυρκαγιών για να επιβεβαιώσουν αυτές τις λεπτοµέρειες. Όσο για τους πολί-
τες, αµέσως µόλις µαθεύτηκε ότι αιτία της πυρκαγιάς ήταν ότι κάποιος έβαλε 
φωτιά σε ένα κλεµµένο αυτοκίνητο για να το ξεφορτωθεί, εξαπέλυσαν την 
οργή τους στα κοινωνικά µέσα: «Ελπίζω να αισθάνονται απαίσια γι’ αυτό που 
έκαναν» έγραψε κάποιος. «Να αισθάνονται απαίσια κάθε λεπτό».

Καµπέρα: Η πυρκαγιά οφείλεται σε 
κλεµµένο αµάξι που του έβαλαν φωτιά




