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Barnaby Joyce: H Αυστραλία πρέπει να είναι 
εµπορικός εταίρος της Κίνας και όχι υπάλληλός της
Ο πρώην ηγέτης του κόµµατος των Εθνικών Barnaby 
Joyce περιέγραψε την Κίνα ως «τυραννία» και υποστή-
ριξε ότι η Αυστραλία πρέπει να µη χάσει από το βλέµµα 
της πού πηγαίνει ο κόσµος. «∆εν είναι δηµοκρατία - 
είναι βασικά είναι είδος τυραννίας», δήλωσε ο κ. Τζόις 
και πρόσθεσε «νοµίζω ότι η Αυστραλία πρέπει προφα-
νώς να εκµεταλλευτεί την οικονοµική δύναµη και το 
εµπόριο µαζί τους, αλλά πρέπει να έχουµε σχέση εταί-
ρου µαζί τους και όχι υπαλλήλου. Ο κ. Joyce δήλωσε ότι 
η Αυστραλία πρέπει να κατανοήσει τις προθέσεις των 
ΗΠΑ και να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες καθώς 
οι τελευταίες εγκαταλείπουν τον παραδοσιακό ρόλο της 
επιτήρησης της διεθνούς ειρήνης. «∆εν πρέπει να φο-
βόµαστε, πρέπει να δράσουµε και να αποκτήσουµε µια 
σαφή εικόνα για το πού πηγαίνει ο κόσµος και πώς θα 

παίξουµε το ρόλο µας µέσα σε αυτόν τον νέο κόσµο».
Μια επίσκεψη στο Λιµάνι του Σίδνεϊ την περασµένη 
εβδοµάδα από τρία κινεζικά πολεµικά πλοία προκάλεσε 
εντάσεις και ερωτηµατικά για το πώς η κυβέρνηση αντι-
λαµβάνεται τη σχέση µε τον αναπτυσσόµενο γίγαντα.
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ, Gladys Berejiklian φέρε-
ται να µην γνώριζε  ότι τα πλοία φιλοξενήθηκαν στη 
ναυτική βάση του νησιού Garden. Ο κ. Joyce άσκησε 
κριτική όπως είχε κάνει και ο επικεφαλής του Εργατι-
κού Κόµµατος Anthony Albanese την περασµένη εβδο-
µάδα, λέγοντας ότι η κα Μπερετζικλιάν όφειλε να είναι 
ενηµερωµένη. Και η γερουσιαστής των φιλελεύθερων 
Concetta Fierravanti-Wells, επέκρινε την κυβέρνση 
επισηµαίνοντας την αύξηση της επιρροής του Πεκίνου 
στην περιοχή.

Πολλή βία στα Κέντρα ∆ικαιοσύνης Ανηλίκων

Σ ε τέσσερα Κέντρα ∆ικαιοσύνης Ανηλίκων 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, το προσωπικό  
προχώρησε σε στάση εργασίας διαµαρτυ-
ρόµενο για την ασφάλειά του µετά από δύο 

βίαιες επιθέσεις εναντίον υπαλλήλων δύο συνε-
χόµενες ηµέρες.
Την Παρασκευή, ένας υπάλληλος δέχτηκε επί-
θεση στο Κέντρο Frank Baxter κοντά στο Γκό-
σφορντ και το Σάββατο ένας άλλος µεταφέρθηκε 
στο νοσοκοµείο µε διάσειση, σπασµένη µύτη και 
σπασµένο οφθαλµικό κόγχο, αφού γρονθοκοπή-
θηκε οκτώ φορές στο κέντρο Cobham στο δυτικό 
Σίδνεϊ.
Εικόνες που τραβήχτηκαν µετά την επίθεση δεί-
χνουν τον αξιωµατικό µε µατωµένη µπλούζα και 
πολλαπλά τραύµατα στο πρόσωπο.
Οι εργαζόµενοι έχουν φτάσει πια στο αµήν µε 
αυτή την κατάσταση, να πηγαίνουν στη δουλειά 
τους και να πέφτουν θύµατα βίας, δήλωσε ο Σύν-
δεσµος ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (PSA). «∆εν υπάρ-
χει ούτε µία µέρα που να µη γίνει κάποιο βίαιο 
επεισόδιο σε όλα τα κέντρα δικαιοσύνης ανηλί-
κων» δήλωσε ο γενικός γραµµατέας Troy Wright.
Το προσωπικό του Cobham, του Frank Baxter, 
του Riverina, του Acmena έκανε στάση εργασίας 
για έξι ώρες στο πλαίσιο του νόµου για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία. Ο κ. Wright δή-
λωσε ότι οι εργαζόµενοι είναι πλήρως απογοη-
τευµένοι από αυτό που ονοµάζουν αποτυχία της 
κυβέρνησης της ΝΝΟ να φροντίσει για την ασφά-
λεια του προσωπικού.
«Τι πρέπει να γίνει για να αντιµετωπίσει αυτή η 
κυβέρνηση σοβαρά την κατάσταση της δικαιο-
σύνης ανηλίκων στη ΝΝΟ;» αναρωτήθηκε. Λίγο 

µετά τη στάση, το PSA συναντήθηκε µε την Επι-
τροπή Εργασιακών Σχέσεων και συµφωνήθη-
καν αρκετές αλλαγές. Την επόµενη εβδοµάδα, το 
υπουργείο και η συνδικαλιστική οργάνωση θα 
συναντηθούν και πάλι για να συζητήσουν τροπο-
ποιήσεις του νόµου για τα κέντρα.
Οι αξιωµατικοί συµφώνησαν να επιστρέψουν 
στην εργασία τους λίγο µετά τη συνάντηση.

∆ιακρίσεις σε εννέα 
οµογενείς της Αυστραλίας για 
τα γενέθλια της βασίλισσας
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρ-
νης και Βικτωρίας, Βασίλης Παπαστεργιάδης, εί-
ναι µεταξύ αυτών που τιµήθηκαν σήµερα µε την 
ευκαιρία των γενεθλίων της βασίλισσας. Στον κ. 
Παπαστεργιάδη απονεµήθηκε η διάκριση OAM 
για τις υπηρεσίες του στην ελληνική παροικία της 
Βικτώριας. «Η διάκριση αυτή αποτελεί για µένα ξέ-
χωρη τιµή γιατί η πρόταση έγινε από την Κινέζικη 
παροικία της Μελβούρνης» είπε στον «Νέο Κόσµο» 
ο κ. Παπαστεργιάδης. Απονεµήθηκαν εκατοντάδες 
διακρίσεις σε Αυστραλούς πολίτες για την προσφο-
ρά τους προς το κοινωνικό σύνολο. Τιµήθηκα επί-
σης οι οµογενείς: Καθηγητής Στίβεν Κριλής από τη 
Νέα Νότια Ουαλία. Τιµήθηκε µε τη διάκριση ΑΜ 
για την προσφορά του στις ιατρικές έρευνες κυρίως 
γύρω από τη θρόµβωση.
Καθηγήτρια Κονστάνς Κατελλάρη (ΑΜ) για τις ια-
τρικές της έρευνες γύρω από τις αλλεργίες.
Αθηνά Καραναστάση, από τη Νότια Αυστραλία. 
Τιµήθηκε µε τη διάκριση ΑΜ για την προσφορά 
της στην πολυπολιτισµική κοινωνία της Νότιας 
Αυστραλίας. Πλοίαρχος Τζον Σταυρίδης. Τιµήθηκε 
για την προσφορά του στο Πολεµικό Ναυτικό ως 
πλοίαρχος του HMAS Hobart. Βασιλική Νήχα-Βο-
γιατζή (ΟΑΜ) από το Barton της Περιοχής Πρω-
τεύουσας (ACT) για την προσφορά της στις Τέχνες. 
Τασία Μάνου (ΟΑΜ) από τη Μελβούρνη για την 
προσφορά της στην ελληνική παροικία µέσα από 
τις τάξεις της ΑΧΕΠΑ. Πάττι Μανώλη από το Τζι-
λόγκ της Βικτώριας για τις υπηρεσίες της στις βι-
βλιοθήκες και τις επιστήµες.         (Πηγή Νέος Κόσµος).

Έως και χτες το πρωί, µια επιχείρη-
ση αναζήτησης µε χερσαία, θαλάσ-
σια και εναέρια µέσα βρισκόταν σε 
πλήρη εξέλιξη για τον αγνοούµενο 
ταξιδιώτη-περιπατητή Theo Hayez, 
ο οποίος τελευταία φορά εθεάθη να 
βγαίνει από ένα µπαρ στο Byron Bay 
πριν από µία εβδοµάδα.
Ο 18χρονος Βέλγος υπήκοος δεν εµ-
φανίστηκε για τσεκ άουτ στον ξενώ-
να του «WakeUp! Backpacker» την 
Πέµπτη, αφήνοντας όλα τα υπάρ-
χοντά του ανέγγιχτα, γεγονός που 
ώθησε το προσωπικό του ξενώνα να 
τον δηλώσει ως αγνοούµενο.

Τελευταία εθεάθη να βγαίνει από το 
µπαρ Cheeky Monkey στις 11 µ.µ. 
στις 31 Μαΐου, φορώντας ένα µαύ-
ρο µπλουζάκι, µπεζ παντελόνι και 
µαύρα παπούτσια.
Την Κυριακή, η αστυνοµία διενήρ-
γησε µια µεγάλη έρευνα στην περι-
οχή του Byron Bay µε τη βοήθεια 
διασωστών, µε την πολιτειακή υπη-
ρεσία εκτάκτων αναγκών, ένα ελι-
κόπτερο διάσωσης και µε θαλάσσια 
σκάφη.
Η ξαδέρφη του κ. Hayez, Lisa Hayez, 
έχει επίσης συγκροτήσει τη δική της 
οµάδα αναζήτησης έχοντας τη βοή-

θεια άλλων περιπατητών αλλά και 
ντόπιων που θέλουν να βοηθήσουν. 
Είπε ότι είχαν ελέγξει τις δασώδεις 
περιοχές και τις κοντινές παραλίες.
«Περπατάµε και ελέγχουµε παντού 
για να δούµε αν µπορούµε να βρού-
µε κάτι» είπε. «Θα συνεχίσουµε για 
όσο χρειαστεί [...] οι άνθρωποι 
µπορούν να έρθουν και να γίνουν 
µέλη της οµάδας έρευνας».
Η κ. Hayez είπε ότι ο ξάδερφός της 
ήταν ένας πολύ θετικός, χαρούµενος 
νέος που διατηρούσε τακτικά επαφή 
µε τους φίλους και την οικογένειά 
του. Είχε προγραµµατίσει την επι-

στροφή του στο Βέλγιο στις 12 Ιου-
νίου.
«∆εν είχε κανένα λόγο να το κάνει 
αυτό [...] ήταν πραγµατικά ενθου-
σιασµένος που θα επέστρεφε σπίτι» 
δήλωσε η κ. Hayez. Η κ. Hayez είπε 
ότι είχε λάβει πολλές κλήσεις από 
όλη τη χώρα, από ανθρώπους που 
ισχυρίζονται ότι είδαν τον κ. Hayez. 
«Αλλά, πραγµατικά, ένας ψηλός τύ-
πος µε µακριά ξανθά µαλλιά θα µπο-
ρούσε να είναι παντού» είπε.
Η αστυνοµία της ΝΝΟ δήλωσε στο 
ABC ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει 
συνέντευξη.

Αγνοείται Βέλγος τουρίστας στο Byron Bay




