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Η κλιµάκωση της έντασης 
στην κορεατική χερσόνη-
σο υπό τη σκιά της αναγ-

γελθείσας εκτόξευσης βορειο-
κορεατικού πυραύλου προς την 
περιοχή της Αυστραλίας, ήταν 
το θέµα που επικράτησε στις 
συζητήσεις που έγιναν χθες στο 
περιθώριο της διεθνούς διάσκε-
ψης για την πυρηνική ασφάλεια 
στη Σεούλ. Στη διάσκεψη αυτή, 
όπως είναι γνωστό, συµµετείχε 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, ο αµερικανός πρόεδρος 
Μπαράκ Οµπάµα, ο κινέζος πρό-

εδρος Χου Τζιντάο και άλλοι 50 
περίπου ηγέτες του πλανήτη µας. 
Η κα Γκίλαρντ - που επιστρέφει 
στην Καµπέρα σήµερα Τετάρτη 
- είχε διαδοχικές συναντήσεις 
χθες µε τον πρίγκιπα των Ηνω-
µένων Αραβικών Εµιράτων, 
Σεϊχη Αλ Μακτούµ, τον πρωθυ-
πουργό του Βιετνάµ Νγκουγιέν 
Ταν Ντανγκ και τον πρόεδρο 
της Νότιας Κορέας Λι Μιουνγκ 
Μπακ. Το καθεστώς της Βορεί-
ου Κορέας έχει διακηρύξει ότι 
ο πύραυλος που προτίθεται να 
εκτοξεύσει τον Απρίλιο θα θέσει 

σε τροχιά δορυφόρο, όµως οι 
Ηνωµένες Πολιτείες τονίζουν ότι 
η όποια εκτόξευση θα αποτελεί 
πυραυλική δοκιµή και παραβία-
ση των ψηφισµάτων των Ηνω-
µένων Εθνών.Οι ηγέτες ΗΠΑ 
και Κίνας, Μπαράκ Οµπάµα και 
Χου Τζιντάο, συναντήθηκαν στο 
περιθώριο της διεθνούς διάσκε-
ψης στη Νότια Κορέα, συµφω-
νώντας βάσει ανακοινώσεων 
του Λευκού Οίκου ότι θα είναι 
συντονισµένη η αντίδρασή τους 
στις ενέργειες του βορειοκορεα-
τικού καθεστώτος.

Νέα πτώση τριών εκατοστι-
αίων µονάδων σηµειώθη-
κε στη δηµοτικότητα του 

κυβερνώντος Εργατικού Κόµµα-
τος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµα-
τα τελευταίας δηµοσκόπησης που 
διενήργησε η εταιρία Newspoll.

Συγκεκριµένα η δηµοσκόπηση 
- τα αποτελέσµατα της οποίας δη-
µοσιεύθηκαν στο χθεσινό φύλλο 
της εφηµερίδας The Australian - 
φέρνει τη δηµοτικότητα του Εργα-
τικού Κόµµατος στο πολύ χαµηλό 
ποσοστό του 28%. Το ποσοστό 
αυτό είναι µόλις µία εκατοστιαία 
µονάδα πάνω από το 26,9% των 

ψήφων που συγκέντρωσε στις 
πολιτειακές εκλογές του περασµέ-
νου Σαββάτου στο Κουίνσλαντ, 
όπου γεύθηκε συντριπτική ήττα.

Την ίδια ώρα η δηµοτικότητα 

του Συνασπισµού Φιλελεύθερου-
Εθνικού Κόµµατος αυξήθηκε 
κατά 4 εκατοστιαίες µονάδες στο 
47%. Αν οι ψηφοφόροι είχαν να 
επιλέξουν ανάµεσα στα δύο µε-
γάλα κόµµατα, το 53% θα ψήφιζε 
τον Συνασπισµό και το 43% το 
Εργατικό Κόµµα.

Παρά τα άσχηµα αποτελέσµατα 
για το κυβερνών κόµµα, η προ-
σωπική δηµοτικότητα της πρω-
θυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ 
έχει βελτιωθεί και προηγείται 
τώρα του αρχηγού της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
µε 40% έναντι 37%.

Νοµικές διαδικασίες κατά 
του µεγιστάνα των ορυ-
χείων, Κλάϊβ Πάλµερ, 

που τον κατηγόρησε για προ-
δοσία, άρχισε χθες ο ακτιβιστής 
Ντριου Χάτον.

Ο κ. Χάτον, που είναι πρό-
εδρος της οργάνωσης Gate 
Alliance, επιβεβαίωσε την πλη-
ροφορία ότι θα καταφύγει στη 
δικαιοσύνη κατά του κ. Πάλµερ, 
για δυσφήµιση.

Να υπενθυµίσουµε ότι την 
προηγούµενη βδοµάδα ο δισε-
κατοµµυριούχος µεγιστάνας των 

ορυχείων υποστήριξε ότι η CIA 
χρηµατοδοτεί µυστικά την οργά-
νωση Greenpeace, το Κόµµα των 
Αυστραλών Οικολόγων και τον 
κ. Χάτον, «για να υποβαθµίσει 
την εξορυκτική βιοµηχανία της 
Αυστραλίας».

Από την πλευρά του ο κ. Χά-
τον δήλωσε ότι υπεραγαπά την 
Αυστραλία και ότι οι αγώνες του 
επικεντρώνονται στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και στην 
εξασφάλιση ενός καλύτερου 
µέλλοντος για την χώρα αλλά 
και ολόκληρο τον πλανήτη.

Την άποψη ότι η οικονο-
µία της χώρας βαδίζει στο 
δρόµο της επιδείνωσης, 

εκφράζουν στην πλειονότητά 
τους οι ψηφοφόροι της χώρας. 

Αυτό τουλάχιστον είναι το 
πόρισµα της τελευταίας έρευ-
νας που διενήργησε η εταιρία 

Essential Research σε παναυ-
στραλιανή κλίµακα. Συγκεκρι-
µένα, το ποσοστό των ψηφοφό-
ρων της χώρας που πιστεύουν 
ότι η αυστραλιανή οικονοµία 
επιδεινώνεται, αυξήθηκε από 
29% που ήταν µετά την κατάθε-
ση του τελευταίου οικονοµικού 

προϋπολογισµού, στο 41%. 
Επίσης, αποκαλύπτει ότι το 
41% των ψηφοφόρων πιστεύ-
ουν πως ο Συνασπισµός Φιλε-
λεύθερων-Εθνικών µπορεί να 
χειριστεί καλύτερα την οικονο-
µία της χώρας από το Εργατικό 
Κόµµα (29%).

Κλιµακώνεται η ένταση 
για τον βορειοκορεατικό πύραυλο

Στα δικαστήρια 
κατά του Κλάϊβ Πάλµερ
κατέφυγε ο Ντριου Χάτον

Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 13
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Επιδείνωση της αυστραλιανής οικονοµίας
«βλέπουν» οι περισσότεροι ψηφοφόροι

Liquor Shop Assistant 
with some managerial duties

3-4 days a week
Must be available to work weekends

Excellent Pay
Preferably from the Illawarra area

Immediate start

Please contact Terry on 0422 487 763 14
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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα.

Κουρτίνες και σίτες.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.

Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.

Α SHADE ABOVE THE REST

SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick
Jim Vasales 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050

Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.

www.qualityblinds.com.au 14
70
1

Συνεχίζεται η κατακόρυφη πτώση 
στη δηµοτικότητα του Εργατικού Κόµµατος


