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Αυστηρή κριτική σε βάρος 
του µεγιστάνα ορυχείων, 
Κλάϊβ Πάλµερ, που υπο-

στήριξε ότι η CIA επιδοτεί οι-
κολογικές οργανώσεις µε στόχο 
να βλάψουν την αυστραλιανή 
οικονοµία, εξαπέλυσε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών, Γερουσιαστής 
Μποµπ Καρ.

Ο κ. Καρ χαρακτήρισε τις δη-
λώσεις του κ. Πάλµερ «τελείως 
ανεύθυνες». Τόνισε δε ότι οι 
ξένοι επενδυτές αλλά και η αµε-

ρικανική κυβέρνηση θα διερω-
τούνται - µετά τις δηλώσεις του 
µεγιστάνα των ορυχείων - αν το 
αυστραλιανό πολιτικό σύστηµα 
έχει εκτροχιαστεί.

Στο µεταξύ ο ακτιβιστής Ντριου 
Χάτον, τόνισε ότι ο µόνος τρόπος 
για να µην πραγµατοποιήσει την 
απειλή του και κινήσει αγωγή σε 
βάρος του κ. Κλάϊβ Πάλµερ - που 
τον κατηγόρησε για προδοσία - 
είναι να του ζητήσει ο µεγιστάνας 
των ορυχείων δηµόσια συγνώµη.

Ο κ. Πάλµερ πάντως, δήλωσε 
ότι δεν απολογείται για τα όσα 
είπε για τον ακτιβιστή και ιδρυτή 
του κόµµατος των Πρασίνων στο 
Κουίνσλαντ. Αντίθετα, του ζήτησε 
να εξηγήσει γιατί ξένα συµφέρο-
ντα χρηµατοδοτούν την εκστρα-
τεία του ενάντια στην εξορυκτική 
βιοµηχανία. Ο αρχηγός του Φι-
λελεύθερου Εθνικού Κόµµατος 
Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, 
αρνήθηκε να σχολιάσει τις δη-
λώσεις του κ. Πάλµερ.

Η αυτοκινητοβιοµηχανία 
Holden ανακοίνωσε χθες 
ότι θα συνεχίσει τη λει-

τουργία της στην Αυστραλία για 
άλλη µια δεκαετία, µετά την εξα-
σφάλιση κυβερνητικής επιδότη-
σης ύψους $200 εκατοµµυρίων.

Τη σχετική ανακοίνωση έκα-
νε ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
Holden, Mike Devereux, παρου-
σία της πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ, του πρωθυπουργού 
της Νότιας Αυστραλίας Τζέι Γου-
έδεριλ και του επικεφαλής του 
Συνδικάτου Εργατών στον Κατα-
σκευαστικό Τοµέα, Ίαν Τζόουνς.

Η αυτοκινητοβιοµηχανία Χόλ-
ντεν απειλούσε να µεταφέρει τη 
λειτουργία της σε άλλη χώρα, 
λόγω του αυξηµένου κόστους 
παραγωγής στην Αυστραλία, 
αλλά και της µείωσης των εσό-

δων της από εξαγωγές, λόγω 
του ισχυρού αυστραλιανού δο-
λαρίου. Στην Αυστραλία λει-
τουργούν τρεις κατασκευάστριες 
οχηµάτων, η ιαπωνική Toyota 
Motor Corp, η General Motors 
Holden Ltd. και η Ford Motor 
Co., που επιδοτούνται από την 

κυβέρνηση. Στην αµερικανική 
Ford προσφέρθηκε επιδότηση 
που ανέρχεται στα $103 εκατ. 
προκειµένου να µην κλείσει το 
εργοστάσιο της µέχρι το 2016.

H Holden θα συνεχίσει τη λει-
τουργία της στην Αυστραλία µέ-
χρι το έτος 2022.

Η Αυστραλία αναβάθµισε τις 
εκτιµήσεις της για τις εξα-
γωγές σιδηροµεταλλεύµα-

τος την περίοδο 2011/12 στο επί-
πεδο ρεκόρ των 473 εκατ. τόνων 
έναντι της προηγούµενης εκτίµη-
σης για 460 εκατ. τόνους, κυρίως 

εξαιτίας των προσδοκιών ότι η ζή-
τηση από την Κίνα θα παραµείνει 
ισχυρή. Αν και η Κίνα περιέκοψε 
το στόχο για την ανάπτυξη αυτό το 
χρόνο στο χαµηλό οκταετίας του 
7,5%, οι µεγάλες εταιρείες εξό-
ρυξης αναµένουν µια οµαλή προ-

σγείωση για τη δεύτερη µεγαλύ-
τερη οικονοµία παγκοσµίως, και 
βάζουν µπρος µακροπρόθεσµα 
σχέδια επέκτασης των δραστηρι-
οτήτων. Την περίοδο 2010/11 η 
Αυστραλία εξήγε 407 εκατ. τόνους 
σιδηροµεταλλεύµατος.

Παρέμβαση Μπομπ Καρ
στις δηλώσεις του Κλάϊβ Πάλμερ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν.Ν.Ο.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ

προσκαλούν όλους τους Ομογενείς 
σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΞΙΩΣΗ

για να τιμήσουμε την Εθνική μας παλιγγενεσία
«25ης Μαρτίου 1821»

την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
Στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη

206 – 210 Lakemba Street, Lakemba
στις 7.00μμ.

Όλοι ευπρόσδεκτοι
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Ο κ. Κλάϊβ Πάλµερ

Η Holden παραµένει στην Αυστραλία 

H Αυστραλία αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις 
για εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος




