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Η αυστραλιανή οικονοµία 
παραµένει ισχυρή και 
σταθερή, διαβεβαιώνει 

ο υπουργός Θησαυροφυλακί-
ου, Γουέϊν Σουάν, µε αφορµή 
την ανακοίνωση του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) 
για επιβράδυνση του ρυθµού 
ανάπτυξης της παγκόσµια οικο-
νοµίας. Ο κ. Σουάν δηλώνει ότι 
η ανακοίνωση του ∆ΝΤ ενισχύ-
ει τη δηµοσιονοµική πολιτική 
της κυβέρνησης και το σταθε-
ρό στόχο της για επιστροφή σε 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό 

το οικονοµικό έτος 2012-2013. 
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
προειδοποιεί ότι οι τράπεζες 
της Αυστραλίας θα χρειαστούν 
δισεκατοµµύρια δολάρια για να 
αντιµετωπίσουν πιθανή κάµψη 
των αφύσικα υψηλών τιµών των 
ακινήτων.

Νέα διεθνής έρευνα διαπιστώ-
νει ότι τα σπίτια στη Μελβούρνη 
είναι τα ακριβότερα στον κόσµο, 
ακόµα και από αντίστοιχα σπίτια 
στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και 
το Λος Άντζελες.

Κατά τις εκτιµήσεις του ∆ιε-

θνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 
αν οι κλυδωνισµοί της παγκό-
σµιας οικονοµίας επηρεάσουν 
αρνητικά την αυστραλιανή κτη-
µαταγορά και η αναµενόµενη 
πτώση των τιµών εξαγώγιµων 
αγαθών κατά 14% κλονίσει την 
αυστραλιανή οικονοµία, οι τέσ-
σερις µεγάλες τράπεζες της Αυ-
στραλίας, Commonwealth Bank, 
Westpac, NAB και ANZ, που κα-
λύπτουν το 80% των στεγαστι-
κών δανείων για αγορά πρώτης 
κατοικίας, θα αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα.

Eυρεία σύσκεψη για την συµ-
µετοχή της Ζακύνθου στις 
τουριστικές εκθέσεις που θα 

πραγµατοποιηθούν στην Αυστρα-
λία και στο Τελ Αβίβ, συγκάλεσε 
ο ∆ήµαρχος Ζακύνθου κ. Στέλιος 
Μποζίκης, και το παρόν έδωσαν 
εκπρόσωποι φορέων όπως εί-
ναι το Επιµελητήριο, οι Σύλλο-
γοι Ξενοδόχων, η Οµοσπονδία 
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων κα-
θώς επίσης και έµποροι κρασιού, 
ελαιολάδου και άλλων ντόπιων 
προϊόντων. 

Ακόµη παρευρέθηκαν τουρι-
στικοί πράκτορες, µεταξύ αυτών 
και εκπρόσωποι του γραφείου 
που προσέγγισε τον Νοέµβρη 
τους φορείς της Ζακύνθου προ-
τείνοντας την συµµετοχή στην έκ-
θεση του Ισραήλ, αλλά και αντι-

προσωπεία από το συγκρότηµα 
«Τραγουδιστάδες Τση Ζάκυθος».

Για την παρουσία στην Αυ-
στραλία, ο ∆ήµαρχος ανέφερε 
πως η Ζάκυνθος προετοιµάζει 
«απόβαση» µε αιχµή την προ-
βολή των ντόπιων αγροτικών 
προϊόντων αλλά και τους ιστο-
ρικούς δεσµούς µε την πολιτεία 
του Κουίνσλαντ, λόγω της ∆ια-
µαντίνας Ρώµα που καταγόταν 
από την Ζάκυνθο. 

Πρόκειται για τη σύζυγο του  
Τζωρτζ Φέργκουσον Μπόουεν, 
∆ιοικητή της Επαρχίας, που στις 
αρχές του 19ου αιώνα, αποτέλε-
σε µια από τις πιο αγαπητές προ-
σωπικότητες της Αυστραλίας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι  ένας 
από τους µεγαλύτερους ποταµούς 
στο Κουίνσλαντ ονοµάζεται ∆ια-

µαντίνα, µια από τις παλιότερες 
πόλεις της Αυστραλίας έχει το 
όνοµα Ρώµα κι επίσης, µεγά-
λοι δρόµοι και σιδηροδροµικοί 
σταθµοί φέρουν το όνοµα της 
θρυλικής εκείνης Ζακυνθινο-
πούλας. Ειδική αναφορά στην 
προβολή της Ζακύνθου στην Αυ-
στραλία, έγινε από τον κ. Τάκη 
Αναγνωστάκο, εξωτερικό σύµ-
βουλο της ΠΙΝ σε θέµατα τουρι-
σµού, ο οποίος έδωσε το παρόν 
στη σύσκεψη.

Ο κ. Αναγνωστάκος, ανέφερε 
πως η ∆ιαµαντίνα Ρώµα αποτε-
λεί ένα σοβαρό συνδετικό κρίκο 
µεταξύ της Ζακύνθου και της Αυ-
στραλίας και επεσήµανε πως δυ-
στυχώς πολλοί Αυστραλοί έχουν 
την λανθασµένη εντύπωση πως 
ήταν Ιταλίδα!

Σύµβουλος του πρωθυ-
πουργού της ∆υτικής Αυ-
στραλίας Κόλιν Μπαρνέτ, 

υπέβαλε χθες την παραίτησή 
του, αφού πρώτα οµολόγησε ότι 
διέρρευσε στα Μέσα Ενηµέρω-
σης ψευδείς πληροφορίες για 
τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, 
Mark McGowan. 

Πρόκειται για τον Τζέϊµς Λάρ-
σον, ο οποίος στις 16 Ιανουα-

ρίου είχε στείλει µήνυµα SMS 
σε δηµοσιογράφους, στο οποίο 
τους πληροφορούσε ότι ο κ. 
McGowan βρισκόταν σε µια 
µπιραρία, ενώ στην πραγµατικό-
τητα βρισκόταν στο σπίτι του µε 
την οικογένειά του. Ο κ. Λάρσον 
έστειλε επίσης στους δηµοσιο-
γράφους φωτογραφίες της οικί-
ας του κ. McGowan στην περιο-
χή Ρόκινγκχαµ, νότια του Περθ.

Υπό έλεγχο τέθηκε η µε-
γάλη πυρκαγιά που απει-
λούσε δεκάδες κατοικίες 

στην περιοχή Wannamal βό-
ρεια του Περθ. Εκπρόσωπος 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
ανακοίνωσε χθες ότι η φωτιά 

αν και κατάστρεψε µεγάλες 
δασικές εκτάσεις, ευτυχώς 
δεν προκάλεσε ζηµιές σπίτια. 
Πάντως, χθες συνεχιζόταν η 
πλήρης απαγόρευση ανάµµα-
τος φωτιάς στο Περθ και στις 
γύρω περιοχές.

«H άµεση λήψη µέτρων για 
την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιµατι-

κής αλλαγής είναι µεγίστης σηµασίας 
για την επιβίωσή µας σ’ αυτό τον πλα-
νήτη», υποστηρίζει ο διακεκριµένος 
Αυστραλός επιδηµιολόγος, Καθηγη-
τής του Αυστραλιανού Εθνικού Πανε-
πιστηµίου, Τόνι Μακµάϊκλ.

Έρευνα που έκανε ο καθηγητής 
Μακµάϊκλ, υποστηρίζει ότι στο πέρα-
σµα των αιώνων η κλιµατική αλλαγή 
που γνώρισε ο πλανήτης µας είχε 
οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση 

πολιτισµών, λόγω έλλειψης τροφί-
µων, ασθενειών και αναταραχών. 
«∆εν έχουµε ακόµη καταλάβει ότι 
η κλιµατική αλλαγή αποτελεί µεγά-
λη απειλή στην ανθρώπινη υγεία, 
κάτι που µας διδάσκει η ιστορία της 
ύπαρξής µας σ’ αυτό τον πλανήτη. Η 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
κρίνεται µεγίστης σηµασίας για την 
επιβίωσή µας στη Γη», τόνισε ο καθη-
γητής. Τα πορίσµατα της έρευνας του 
Αυστραλού επιδηµιολόγου δηµοσιεύ-
ονται στο περιοδικό “Proceedings of 
the National Academy of Sciences”.

Η οµογενής ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος του Περθ, πρωτεύου-
σας της ∆υτικής Αυστραλίας, 

Eleni Evangel (Ελένη Παρίση-Ευ-
αγγελινού), ενδέχεται να είναι υπο-
ψήφια του Φιλελεύθερου κόµµατος 
στις πολιτειακές εκλογές του 2013. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος επιβεβαί-
ωσε ότι η ηγεσία του πολιτειακού Φι-
λελεύθερου κόµµατος της πρότεινε 
να θέσει υποψηφιότητα στην έδρα 
του Περθ εναντίον του δηµοφιλούς 
βουλευτή του Εργατικού Κόµµα-
τος John Hyde. Υπάρχει, όµως, και 

εναλλακτική έδρα, η ασφαλής έδρα 
των Φιλελευθέρων, Churchlands.

Η 46χρονη οµογενής είναι προ-
σωπικότητα της αυστραλιανής τη-
λεόρασης και παραγωγός - τα τε-
λευταία 15 χρόνια παρουσιάζει 
πρόγραµµα Lifestyle στον τηλεοπτι-
κό σταθµό 9 της ∆υτικής Αυστραλί-
ας - ενώ το 2009 απέσπασε κολα-
κευτικά σχόλια για το ντοκιµαντέρ 
«Miki Theodorakis: The Man, The 
Genius, the Legend» , για το µουσικό 
έργο και την πολιτική δράση του κο-
ρυφαίου Έλληνα µουσικοσυνθέτη.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί την Αυστραλία 
για τις υψηλές τιμές των ακινήτων  

«Η επιβίωσή μας 
σ’ αυτό τον πλανήτη
εξαρτάται από την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής»

ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η δημόσια ασφάλεια προτεραιότητα
για την κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας

Παραιτήθηκε σύμβουλος 
του πρωθυπουργού της Δ. Αυστραλίας

Υπό έλεγχο 
η μεγάλη πυρκαγιά
που απειλούσε 
την περιοχή 
Wannamal

Τουριστική «επιχείρηση» 
στην Αυστραλία 
επιδιώκει ο ∆ήµος Ζακύνθου

Ο Αυστραλός επιδηµιολόγος, 
καθηγητής Τόνι Μακµάϊκλ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΣΤΡΑΛΟ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΟ

Ο αρχηγός της συµµορίας 
των Κοµαντσέρο, 
Βινσέντζο Φοκαρέλι.

O Τζέϊµς 
Λάρσον




