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Η νέα Γενική Εισαγγελέας 
της χώρας, Νίκολα Ρό-
ξον, επανέλαβε ότι η κυ-

βέρνηση δεν πρόκειται να λυ-
γίσει στις πιέσεις που ασκεί η 
καπνοβιοµηχανία, ενάντια στα 
σχέδιά της για την καθιέρωση 
απλής συσκευασίας στα προϊό-
ντα καπνού. «Οι απειλές ότι θα 
καταφύγουν στα δικαστήρια και 
ότι έχουν µεγάλες τσέπες για να 
πολεµήσουν δικαστικώς την κυ-
βέρνηση, δεν µας ανησυχούν. 
Αποτελεί προτεραιότητά µας η 
προώθηση του σχεδίου για την 
απλή συσκευασία, γιατί µε την 
κίνηση αυτή θα µειωθεί σηµα-
ντικά ο αριθµός των καπνιστών 
στη χώρα», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά η κα Ρόξον.

Όπως είναι γνωστό, η Αυστρα-
λία θα είναι η πρώτη χώρα στον 
κόσµο που θα επιβάλλει κανονι-
σµούς στον τρόπο που συσκευά-
ζονται τα προϊόντα καπνού, ού-
τως ώστε αυτά να είναι λιγότερο 
ελκυστικά για τους καταναλωτές. 
«Η νοµοθεσία για την απλή συ-
σκευασία των τσιγάρων αποτελεί 
παγκόσµια πρωτιά και στέλνει 
ένα σαφές µήνυµα πως η αίγλη 
έχει φύγει - τα πακέτα τσιγάρων 
θα προβάλλουν πλέον µονάχα 

εικόνες θανάτου και ασθενειών 
που προέρχονται από το κάπνι-
σµα» είπε η κα Ρόξον.

Το κάπνισµα σκοτώνει 15 χι-
λιάδες Αυστραλούς ετησίως και 
το κόστος της κοινότητας φτάνει 
περίπου τα 31,5 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, σύµφωνα µε στοιχεία 
της κυβέρνησης.

Πάντως η καπνοβιοµηχανία 
ισχυρίζεται ότι η πρόταση συ-
νιστά παράβαση του διεθνούς 
εµπορικού σήµατος και των νό-

µων περί πνευµατικής ιδιοκτη-
σίας και ανακοίνωσε πρόσφατα 
ότι κατέφυγε στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο της χώρας.

Η προτεινόµενη συσκευασία, 
η οποία θα είναι µατ λαδί χρώ-
µα, δεν θα έχει εµφανή τα λογό-
τυπα και θα έχει µεγάλες εικόνες 
των ασθενειών που προκαλού-
νται από το κάπνισµα. Η νέα συ-
σκευασία επιλέχθηκε µετά από 
έρευνες που έδειξαν πως είναι η 
λιγότερο ελκυστική.

Tην διαγραφή του Τόνι Κέλ-
λι από το Εργατικό Κόµµα 
Νέας Νότιας Ουαλίας ζή-

τησε ο Αρχηγός της πολιτειακής 
Αντιπολίτευσης, Τζον Ρόµπερ-
τσον, µετά την αποκάλυψη ότι 
ο πρώην Βουλευτής ενήργησε 
διεφθαρµένα σε µια αγορα-
πωλησία ακινήτου, αξίας πολ-
λών εκατοµµυρίων δολαρίων. 
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά 

της ∆ιαφθοράς, ICAC, απεφάν-
θη ότι ο πρώην υπουργός της 
Ν.Ν.Ο. ενήργησε µε διαφθορά 
στην αγοραπωλησία ενός ακι-
νήτου, στα βόρεια παράλια του 
Σίδνεϊ. Η ICAC στην απόφασή 
της τονίζει ότι ο κ. Κέλλι επέδει-
ξε διεφθαρµένη συµπεριφορά 
σχετικά µε µια επιστολή που 
χρησιµοποιήθηκε ώστε να δοθεί 
το πράσινο φως στην αγοραπω-

λησία. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή 
Κατά της ∆ιαφθοράς, απεφάνθη 
ακόµη ότι ενήργησαν διεφθαρ-
µένα στην όλη υπόθεση και οι 
Γουόρικ Γουότκινς και Ρόµπερτ 
Κοστέλο, από την Υπηρεσία ∆ι-
αχείρισης Οικοπέδων και Ακι-
νήτων. Η ICAC προτείνει στο 
γραφείο του ∆ηµόσιου Κατήγο-
ρου να ασκήσει ποινική δίωξη 
εναντίον και των τριών ανδρών.

H νέα υπουργός Υγείας, Τάνια 
Πλίµπερσεκ, αρνήθηκε να 
υποσχεθεί ότι θα προωθήσει 

την πρόταση ενός ενιαίου  προγράµ-
µατος οδοντιατρικής περίθαλψης 
στην Αυστραλία.

Οµολόγησε όµως ότι οι υπηρεσίες 
που προσφέρονται στον τοµέα αυτό, 
είναι ανεπαρκείς ιδιαίτερα για τα κα-
τώτερα λαϊκά στρώµατα της χώρας.

Η κα Πλίµπερσεκ τόνισε ότι είναι 
πολύ νωρίς για την ίδια, µια µέρα 
µετά την ανάληψη των νέων της 
καθηκόντων, να κάνει δεσµεύσεις. 
Τόνισε δε ότι θα έρθει σε επαφή µε 
τους πολιτειακούς οµόλογούς της 
πριν ανακοινώσει οτιδήποτε αναφο-
ρικά µε την πρόταση για την καθι-
έρωση ενός ενιαίου προγράµµατος 
παροχής οδοντιατρικής φροντίδας.

Να σηµειωθεί ότι το Εργατικό 
Κόµµα υποσχέθηκε στο κόµµα των 
Αυστραλών Οικολόγων ότι θα εξετά-
σει σοβαρά το ενδεχόµενο επένδυ-
σης στον τοµέα αυτό, ως αντάλλαγ-
µα της υποστήριξης των Πρασίνων 
στην κυβέρνηση µειοψηφίας της κας 
Γκίλαρντ.

O Οµοσπονδιακός υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, 
καλωσόρισε τις τελευταίες απο-

φάσεις των ηγετών της Ευρωζώνης 
για την επίλυση της κρίσης χρέους, 
σηµείωσε ωστόσο ότι έχει έρθει η 
ώρα για αποφασιστική δράση και όχι 
περισσότερα λόγια. «Ο κόσµος χρειά-
ζεται τώρα να δει τα λόγια να µετατρέ-
πονται σε δράση», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Σουάν. «Οι παγκόσµιες 
αγορές και η διεθνής κοινότητα χρει-
άζεται να δουν περισσότερες λεπτο-
µέρειες και την άµεση εφαρµογή των 

αποφάσεων», πρόσθεσε. Επισήµανε 
ταυτόχρονα ότι η οικονοµία της Αυ-
στραλίας δεν είναι απρόσβλητη στις 
αναταράξεις από την ευρωπαϊκή κρί-
ση, αν και εκτίµησε ότι είναι σε καλύ-
τερη θέση να αντιµετωπίσει πιθανή 
κλιµάκωση της κρίσης σε σύγκριση 
µε άλλες χώρες. «Αντιµετωπίζου-
µε τις προκλήσεις από θέση ισχύος 
µε αυστηρή εποπτεία του χρηµατο-
πιστωτικού µας συστήµατος, πολύ 
ισχυρά δηµοσιονοµικά µεγέθη και 
χαµηλή ανεργία», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. υπουργός.

Η Νίκολα Ρόξον θα συνεχίσει τη µάχη 
για την καθιέρωση απλής συσκευασίας 
στα προϊόντα καπνού 

Δεν δεσμεύεται με υποσχέσεις 
για την οδοντιατρική περίθαλψη 
η νέα υπουργός Υγείας

Να διαγραφεί από το Εργατικό Κόμμα 
ο Τόνι Κέλλι

∆ράση και όχι λόγια 
ζητά από τους ηγέτες 
της Ευρωζώνης 
ο Γουέϊν Σουάν
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Η νέα υπουργός Υγείας, 
Τάνια Πλίµπερσεκ

Ο πρώην Εργατικός Βουλευτής, 
Τόνι Κέλλι




