
Μεγαλύτερη αλληλεγγύη 
απέναντι στην πρωθυ-
πουργό Τζούλιαν Γκί-

λαρντ και τον υπουργό Εξωτερι-
κών, Κέβιν Ραντ, ζήτησε από το 
οµοσπονδιακό Υπουργικό Συµ-
βούλιο ο αρχηγός της αριστεράς 
παράταξης του Εργατικού Κόµ-
µατος, Νταγκ Κάµερον.

Ο γερουσιαστής Κάµερον, 
εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή 
του µε τον τρόπο που αντέδρα-
σε ο υπουργός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Σάϊµον Κριν, ενά-
ντια στον Κέβιν Ραντ. «Το θέµα 

αρχηγίας έχει προκαλέσει ανα-
στάτωση στο κυβερνών κόµµα, 
γι’ αυτό και προτείνω σε όλους 
τους Εργατικούς βουλευτές να 
δείξουν ψυχραιµία ώστε να 
ηρεµήσουν τα πνεύµατα», τόνι-
σε ο κ. Κάµερον.

Ο γερουσιαστής τόνισε ακόµη 
ότι η διεκδίκηση της αρχηγίας 
ίσως είναι αναπόφευκτη, αλλά 
ο ίδιος δεν υποστηρίζει την κί-
νηση αυτή γιατί πιστεύει ότι θα 
έχει αρνητικές συνέπειες στο 
Εργατικό Κόµµα.

Στη συνέχεια εξέφρασε την 

άποψη ότι ο κ. Ραντ δεν πρέ-
πει να απολυθεί από υπουρ-
γός Εξωτερικών. Στο µεταξύ ο 
υπουργός Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, Μπιλ Σόρτεν, υποστήριξε 
χθες ότι η πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ έχει την υποστήρι-
ξη της πλειονότητας των µελών 
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 
του Εργατικού Κόµµατος. «Υπο-
στηρίζω την πρωθυπουργό και 
είµαι βέβαιος ότι θα χειριστεί 
σωστά και την κατάλληλη ώρα 
το θέµα της διεκδίκησης της αρ-
χηγίας», δήλωσε ο κ. Σόρτεν.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση κάνει ό,τι είναι δυνα-
τόν για να διασφαλιστεί 

το µέλλον της αυτοκινητοβιοµη-
χανίας Χόλντεν στην Αυστρα-
λία. Τάδε έφη η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία επι-
βεβαίωσε παράλληλα ότι έχουν 
αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις µε 
την αυτοκινητοβιοµηχανία, για 
το επίπεδο των επιδοτήσεων 

που χρειάζεται για να συνεχίσει 
τη λειτουργία της στη χώρα. Η 
Χόλντεν έχει ένα µεγάλο εργο-
στάσιο στη βόρεια Αδελαϊδα το 
οποίο απασχολεί 2.000 υπαλ-
λήλους. Πρόσφατα η εταιρία 
ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε 
µαζικές απολύσεις, λόγω των 
επιπτώσεων που έχει στις πω-
λήσεις το ισχυρό δολάριο Αυ-
στραλίας. Ο πρωθυπουργός της 

Νότιας Αυστραλίας, Τζέϊ Ουέδε-
ριλ, επανέλαβε ότι η κυβέρνησή 
του θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
για να µην κλείσει η General 
Motors-Holden τις εγκαταστά-
σεις της στη χώρα. «Είµαστε 
προετοιµασµένοι να κάνουµε 
από κοινού µια επένδυση για 
να διασφαλίσουµε ότι η εταιρία 
θα µείνει εδώ», ήταν η χαρακτη-
ριστική του δήλωση.

Νέους αυστηρότερους πε-
ριορισµούς στο κάπνι-
σµα επιβάλλει η κυβέρ-

νηση της Νέας Νότιας Ουαλίας. 
Σύµφωνα µε νοµοσχέδιο που 
θα καταθέσει στο πολιτειακό 
κοινοβούλιο της Νέας Νότιας 
Ουαλίας η υπουργός Υγείας, 
Τζίλιαν Σκίνερ, το κάπνισµα θα 
απαγορευτεί στους περισσότε-

ρους δηµόσιους χώρους (πάρ-
κα, πισίνες, υπαίθρια αθλητικά 
κέντρα, στάσεις λεωφορείων, 
έξω από δηµόσια κτίρια και σε 
ορισµένες παραλίες). «Στόχος 
µας είναι να µειωθεί ο αριθµός 
των καπνιστών ιδιαίτερα σε 
χώρους όπου συχνάζουν παιδιά 
και οικογένειες», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά η κα Σκίνερ. Το κά-

πνισµα θα απαγορευτεί ακόµα 
και σε όλους τους υπαίθριους 
χώρους όπου σερβίρεται φαγη-
τό µέχρι το έτος 2015. Όπως εί-
ναι γνωστό, µέσα στα εστιατόρια 
και τις καφετέριες απαγορεύεται 
εδώ και καιρό. Σύµφωνα µε τη 
Σκίνερ οι νέες απαγορεύσεις 
επιβάλλονται επειδή της το ζη-
τούν οι ίδιοι οι Αυστραλοί.

Κύρια είδηση στα αυστραλια-
νά Μέσα Ενηµέρωσης ήταν 
η συµφωνία των υπουργών 

Οικονοµικών της Ευρωζώνης για 
το δεύτερο πρόγραµµα διάσωσης 
της Ελλάδας, συνολικού ύψους 130 
δισ. ευρώ µε στόχο, όπως υπογραµ-
µίζουν, το χρέος της χώρας να µει-
ωθεί κοντά στο 120% του ΑΕΠ µέ-
χρι το 2020. Τα αυστραλιανά Μέσα 

Ενηµέρωσης χαρακτηρίζουν θετική 
τη συµφωνία και για την αυστρα-
λιανή οικονοµία, αλλά εκφράζουν 
σκεπτικισµό αν η κυβέρνηση που 
θα προκύψει µετά τις εκλογές θα 
εφαρµόσει όλα τα σκληρά µέτρα που 
έχουν συµφωνηθεί.

Η είδηση της συµφωνίας είχε θετι-
κές επιπτώσεις και στις συναλλαγές 
του αυστραλιανού χρηµατιστηρίου. 

Αύξηση (1,9%) στον αριθµό 
κενών θέσεων εργασίας που 
διαφηµίστηκαν στο διαδί-

κτυο, σηµειώθηκε τον Ιανουάριο, 
σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν 
στη δηµοσιότητα χθες.

Η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρή-

θηκε στον αριθµό κενών θέσεων 
εργασίας στη Βόρεια Επικράτεια 
(19.8%) και ακολούθησαν το Κου-
ίνσλαντ µε 19,5% και η ∆υτική Αυ-
στραλία µε 13,2%. Στην Τασµανία 
µειώθηκαν 18,5%, στο ACT 2,6% 
και στη Βόρεια Επικράτεια 0,1%.

∆είπνο µε ζευγάρια οµοφυλόφι-
λων είχε την Τρίτη το βράδυ η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-

λαρντ στην Καµπέρα. Η κα Γκίλαρντ 
δήλωσε αργότερα ότι αν και η ίδια 
δεν υποστηρίζει τους γάµους ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους, εντούτοις η αλλα-

γή προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
αναπόφευκτη. Να σηµειωθεί ότι στο 
δείπνο αυτό, το οποίο διοργάνωσε 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς η ορ-
γάνωση GetUp σε συνεργασία µε την 
Australian Marriage Equality, παρα-
βρέθηκαν τρία ζεύγη οµοφυλόφιλων. 
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«Να ηρεµήσουν τα πνεύµατα 
στο Εργατικό Κόµµα» 
ζητά ο Νταγκ Κάµερον

Πρώτη είδηση στην Αυστραλία 
η διάσωση της Ελλάδας

Αύξηση 1,9% στον αριθμό 
κενών θέσεων εργασίας

Δείπνο με τρία ζεύγη 
ομοφυλόφιλων 
είχε η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ

H κυβέρνηση Γκίλαρντ στο πλευρό
της αυτοκινητοβιομηχανίας Holden

Αυστηρότερα μέτρα κατά του καπνίσματος

ΘΕΤΙΚΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη και του φίλους του για την συμμετοχή 
τους τόσο στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας όσο και στις 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδρομές μας.

Παρακαλούμε όσοι συμμετέχετε στην 8ήμερη εκδρομή στη Νέα 
Ζηλανδία, περάστε από τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest 
Rd, Bexley, για να τακτοποιήσετε τον λογαριασμό σας έως την 
Παρασκευή 24/2/2012.

Η αναχώρηση θα γίνει την Πέμπτη 8 Μαρτίου, στις 07:00 το 
πρωί, από το Earlwood για το διεθνές αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ταξιδέψετε είναι να έχετε μαζί 
σας το διαβατήριό σας.

Ζητάμε την κατανόησή σας επειδή δεν ήταν δυνατόν να 
ταξιδέψουν μαζί μας όλοι όσοι το ήθελαν.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο του 
συλλόγου 9567 6005, από 09:00 έως τις 18:00. 07
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Ο γερουσιαστής 
Νταγκ Κάµερον.




