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Σε «ταξί» των προσφύγων 

έχει καταντήσει ο πολεµι-

κός στόλος, καθώς αυξάνε-

ται συνεχώς ο αριθµός των 

πλοίων µε ανθρώπινα φορτία 

που µπαίνουν σχεδόν καθη-

µερινά στα χωρικά ύδατα της 

Αυστραλίας.

Στελέχη του υπουργείου Με-

τανάστευσης καταγγέλλουν, 

ότι τα κυκλώµατα διακίνη-

σης προσφύγων από ασιατι-

κές χώρες εκµεταλλεύονται 

συστηµατικά την ανθρώπινη 

αντιµετώπιση των πελατών 

τους από την Αυστραλία µε 

συνέπεια τη διαρκή κινητο-

ποίηση πλοίων του στόλου 

για την περισυλλογή προσφύ-

γων και τη µεταφορά τους 

στα Νησιά Χριστουγέννων.

Την Πέµπτη το βράδυ έφθα-

σαν στο κέντρο προσφύγων 

των Νησιών Χριστουγέννων 

οι 162 επιβάτες πλοιαρίου, που 

σκόπιµα εξέπεµψε σήµα κιν-

δύνου πενήντα µίλια ανοιχτά 

της Ινδονησίας και αγνόησε 

προτροπή των αυστραλιανών 

αρχών να επιστρέψει στην ασι-

ατική χώρα, από την οποία είχε 

αποπλεύσει.

Τον περασµένο µήνα ο στό-

λος είχε κινητοποιηθεί για 

την περισυλλογή των ναυα-

γών δύο πλοιαρίων, που εί-

χαν ανατραπεί 100 µίλια µα-

κριά από τα Νησιά Χριστου-

γέννων, αφού εξέπεµψαν SOS 

µέσα στα χωρικά ύδατα της 

Αυστραλίας.

Η διακίνηση προσφύγων, µε 

αφετηρίες λιµάνια της Ασί-

ας είναι πλέον συνηθισµένο 

φαινόµενο και δεν πρόκειται 

να εξαλειφθεί, αν τα πολιτικά 

κόµµατα της Αυστραλίας δεν 

διαµορφώσουν υπερκοµµατι-

κή πολιτική αντιµετώπισης 

του φαινοµένου.

Οι Aρχές ανησυχούν και 

για το εξαιρετικά επικίνδυνο 

φαινόµενο του σαµποτάζ των 

πλοιαρίων από τα πληρώµα-

τά τους, για να αποτρέπουν 

την επιστροφή τους στα λι-

µάνια από τα οποία αποπλέ-

ουν. Το στοιχείο της πρακτι-

κής των διακινητών προσφύ-

γων, που απασχολεί ιδιαίτερα 

τις αυστραλιανές Aρχές εί-

ναι, ότι τα πλοιάρια εκπέ-

µπουν σήµα για βοήθεια σε 

µεγάλες αποστάσεις από την 

Την αποφασιστικότητα της 

ελληνικής κυβέρνησης να 

προχωρήσει πιο αποτελε-

σµατικά στη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή, σεβόµενη και 

εφαρµόζοντας τα όσα έχουν 

συµφωνηθεί, τόνισε στους 

εκπροσώπους της τρόικας ο 

πρωθυπουργός, κ. Αντ. Σα-

µαράς.

Στην ωριαία συνάντηση που 

είχαν στο Μέγαρο Μαξίµου, 

σε µια πρώτη αναγνωριστική 

συζήτηση, ο κ. Σαµαράς είχε 

την ευκαιρία να επισηµάνει, 

αυτή τη φορά ως πρωθυπουρ-

γός στους εκπροσώπους των 

πιστωτών, αυτό που έλεγε µο-

νότονα και ως αρχηγός της 

αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 

ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει 

και χρειάζονται αλλαγές.

Ο πρωθυπουργός, παρό-

ντος και του νέο-ορκισθέντος 

υπουργού Οικονοµικών, κ. Ι. 

Στουρνάρα, επανέλαβε τις 

βασικές θέσεις του για το 

µέλλον της ελληνικής οικο-

νοµίας, όπως αυτές προσδι-

ορίζονται από την πρόσφα-

τη επιστολή του στους ηγέ-

τες της Ευρωζώνης, κατά την 

πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής 

της Ε.Ε.

Επί της ουσίας, ο κ. Σαµα-

ράς, στη σκιά των προκλητι-

κών δηλώσεων της γενικής 

διευθύντριας του ∆ΝΤ, Κρι-

στίν Λαγκάρντ, που είπε ότι 

δεν έχει διάθεση να επαναδι-

απραγµατευθεί ή να διαπραγ-

µατευθεί µε τους Έλληνες, 

αναφέρθηκε στην ανάγκη 

τροποποίησης του οικονοµι-

κού προγράµµατος, αλλά και 

της τόνωσης της ελληνικής 

οικονοµίας. 

Ο πρωθυπουργός, υπογράµ-

µισε επίσης την αποφασιστι-

κότητα της κυβέρνησης να 

επιταχύνει τις διαρθρωτικές 

αλλαγές, ώστε, όπως ανακοι-

νώθηκε και από το Μέγαρο 

Μαξίµου, να ανακάµψει η οι-

κονοµία, να δηµιουργηθούν 

θέσεις απασχόλησης και να 

διασφαλιστεί η κοινωνική 

συνοχή.

O πρωθυπουργός υπογράµ-

µισε στην τρόικα ότι η κυ-
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Ο Κρις Κουράκης είναι 

ο πρώτος οµογενής ο 

οποίος διορίζεται αρχι-

δικαστής στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο Νότιας Αυ-

στραλίας.

Η πρωθυπουργός 

Ν. Αυστραλίας, Jay 

Weatherill, θα πει ότι «ο 

αρχιδικαστής Κουράκης 

έχει τις ηγετικές και διοι-

κητικές ικανότητες να εί-

ναι επικεφαλής του ∆ικα-

στηρίου».

Ο ίδιος θα πει στο «Νέο 

Κόσµο» ότι «ο διορισµός 

του σ’ αυτή τη θέση απο-

τελεί αποτέλεσµα σκληρής 

δουλειάς καθώς και του 

ότι ήταν στη σωστή θέση 

την κατάλληλη στιγµή».

Ο 54χρονος οµογενής -ο 

οποίος να σηµειωθεί ότι 

έχει µια λαµπρή καριέρα 

στον χώρο της Νοµικής- 

θα πει ότι «υπήρξε τυχε-

ρός στις θέσεις που είχε 

µέχρι τώρα δεδοµένου ότι 

του έδωσαν την ευκαιρία 

να ασχοληθεί µε υψηλού 

επιπέδου νοµικές υποθέ-

σεις στο Ειρηνοδικείο».

Στο Ανώτατο ∆ικαστή-

ριο βρίσκεται από το 

2008.
«Είχα από πολύ νωρίς, 

αυτό που λέµε, συνείδη-

ση κοινωνικής δικαιο-

σύνης, κάτι που έγινε 
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Many Greek taxi owners be-
lieve they will face financial 
ruin and no superannuation 
if the government chooses to 
pass on the Fels Taxi Review.
Professor Allan Fels’ Taxi 

Industry Review outlines 
a plan to sell taxi licences 
to owner-operators for just 

$20,000, when the current 
industry average is around 
$500,000.
With the Greek communi-

ty making up a large sum 
of taxi owners and drivers, 
many believe this measure 
will send them broke. 
Nick Andriannakis who 

owns three licences and has 
spent his life savings accu-
mulating them finds it hard 
to believe that his invest-
ment will be nullified.
“I’ve been doing it for 30 

years. I could have invested 
that money in a super fund 

or in a property or other in-
vestments, but no, I pursued 
taxis and now I’ve got noth-
ing to show for it,” he told 
Neos Kosmos.
“At the time I bought it [the 

licence], it was do you buy 
a house or buy a business?” 
he said.
In an attempt to boost com-

petition, Professor Fels be-
lieves the licenses are a com-
petitive way to increase cab 
numbers on the roads and 
provide a cheaper way for 
people to enter into the indus-
try. CONTINUED ON PAGE 4

CONTINUED ON PAGE 4

«ΤΑΞΙ» ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔOΣΗ

7 JULY 2012

INSIDE THE GOOD LIFE: 
OUR COMMUNITY 
ON THE TV SCREEN
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Does Australian television portray 

the multicultural community we 

live in? Maja Vucevic reports

Mary Coustas’ alter ego Effie Stephanidis that come in 

the Australian consciousness through the hit television 

show Acropolis Now.

And the 
renegotiations 
begin
As the newly elected Greek government meet with the troika for 
the first time this week to renegotiate the bailout conditions 
that have been crippling the nation, Greece’s finance minister 
admits the country is “entering very deep waters”. Read more 
page 10
Top to bottom: ECB’s Klaus Masuch; IMF’s Poul Thomsen and European Commission director Matthias Morse 
leave Maximos Mansion on Thursday.

Human toll of 
proposed taxi policy

HELEN VELISSARIS

Fel’s Taxi Review 
still leaves a 
sour taste

Chris Kourakis has been ap-
pointed as the new Chief 
Justice of the South Austral-
ia Supreme Court. He is the 
first Chief Justice in this po-
sition with a Greek Austral-
ian background. Chief Justice 
Kourakis replaced John Doyle 
who retired after 17 years in 
the role and is the ninth Chief 
Justice in SA. 
Premier Jay Weatherill says 

Chief Justice Kourakis, has the 

leadership and management 
skills to lead the court.
“It’s still early days, my head 

is still spinning,” Chief Jus-
tice Kourakis told Neos Kos-
mos. “It’s both exciting and 
daunting at the same time.”
The 54-year-old has had a 

long and distinguished le-
gal career that he said was 
a combination of hard work 
and “being in the right place 
at the right time”.
“I have been really fortunate 

in the jobs that I’ve had that 

have exposed me quickly to 
high level legal work,” he ex-
plains.
After graduating from law 

at the University of Adelaide, 
Chief Justice Kourakis was 
fortunate enough to do his 
articles with the legal firm 
Johnston Withers McCusk-
er and work alongside Elliot 
Johnston; a long-time advo-
cate for Greek migrants and 
workers. He then began work 
at the Legal Services Commis-
sions which exposed him to 
high level court work within 
the Magistrates Court. 

SA gets first Greek Australian Chief Justice
Chris Kourakis has been appointed to the role of 
Chief Justice of the SA Supreme Court
PENNI PAPPAS
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