
Στο λιµάνι Σαντακάν, στην ανα-
τολική Μαλαισία, έφτασε το πο-
λυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο 

Azamara Quest, το οποίο ακινητο-
ποιήθηκε για 24 ώρες όταν ξέσπασε 
φωτιά από άγνωστη αιτία στο µηχα-
νοστάσιο, ενώ έπλεε στα ανοιχτά των 
Φιλιππίνων. Στο πλοίο επιβαίνουν 
600 επιβάτες ανάµεσα στους οποίους 
και 89 Αυστραλοί, καθώς και 411 
µέλη πληρώµατος.

Σύµφωνα µε τον αξιωµατικό του 
λιµενικού Περφέκτο Ίντεν, «όλοι οι 
επιβάτες είναι ασφαλείς».

Το κρουαζιερόπλοιο Azamara 

Quest  ανήκει στην εταιρεία Azamara 
Club Cruises µε έδρα το Μαϊάµι των 
ΗΠΑ. Η πυρκαγιά κατασβέστη-
κε γρήγορα, όµως πέντε µέλη του 
πληρώµατος τραυµατίστηκαν, όπως 
επεσήµανε ο αντιπλοίαρχος Άλτζιερ 
Ρικαφράντε, εκπρόσωπος του λιµε-
νικού των Φιλιππίνων. Το Azamara 
Quest πραγµατοποιούσε κρουαζιέρα 
17 ηµερών από το Χονγκ Κονγκ στη 
Σιγκαπούρη. Το υπουργείο Εξωτε-
ρικών της Αυστραλίας επιβεβαίωσε 
ότι όλοι οι Αυστραλοί επιβάτες του 
κρουαζιερόπλοιου είναι σώοι και 
αβλαβείς.

∆ύο νεαροί ινδικής καταγωγής 
πνίγηκαν προχθές στο Byron 
Bay της Ν.Ν.Ουαλίας. Εκπρό-

σωπος της αστυνοµίας είπε ότι οι δύο 
άτυχοι νέοι, ηλικίας 24 και 25 χρό-
νων, αντιµετώπισαν προβλήµατα ενώ 
κολυµπούσαν ανοικτά της παραλίας 
Belongil, µαζί µε άλλους φίλους τους, 

γύρω στις 13:00 της Κυριακής. Ειδο-
ποιήθηκαν αµέσως οι ναυαγοσώστες 
που έσπευσαν προς βοήθεια των δύο 
ανδρών, τους οποίους έβγαλαν αναί-
σθητους στην παραλία. Και οι δύο µε-
ταφέρθηκαν επειγόντως στο νοσοκο-
µείο του Μπάϊρον Μπέϊ, όπου όµως 
διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκροί.

Ο πλουσιότερος άντρας του Κου-
ίνσλαντ, µεγιστάνας των ορυ-
χείων Κλάϊβ Πάλµερ, διέψευσε 

χθες τις πληροφορίες ότι σκοπεύει 
να λειτουργήσει καζίνο στην περιοχή 
του Sunshine Coast. ∆ηµοσιογραφι-
κές πληροφορίες υποστηρίζουν όµως 
ότι ο κ. Πάλµερ έχει ήδη αρχίσει τις 
σχετικές διαδικασίες για να µετατρέ-
ψει το ξενοδοχειακό του συγκρότηµα 
Coolum Resort and Spa, σε καζίνο. 
«∆εν πιστεύω ότι το καζίνο αποτελεί 
λύση για την αύξηση της τουριστικής 
κίνησης στο Sunshine Coast», ήταν η 
χαρακτηριστική δήλωση του κ. Πάλ-
µερ. Πάντως, σύµφωνα µε την εφηµε-
ρίδα Sunday Mail, ο δισεκατοµµυρι-

ούχος µεγιστάνας των ορυχείων έχει 
ήδη καταχωρήσει στις αρµόδιες Αρ-
χές, εµπορικό σήµα µε την ονοµασία 
Coolum Casino.

Οι εξαγωγές ορυκτών και 
ενέργειας από την Αυ-
στραλία θα ξεπεράσουν 

το ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια 
σε πέντε χρόνια! Παρ’ όλα αυτά, 
σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση 
του Αυστραλιανού Ινστιτούτου 
Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, 
η προβλεπόµενη µείωση των 
τιµών πολλών µεταλλευµάτων 
στη διεθνή αγορά θα µειώσει, 
έως ένα βαθµό, τα έσοδα που 
προσδοκούσε ότι θα είχε η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση µετά την 
επιβολή της επιπρόσθετης φο-
ρολογίας στα υπερκέρδη των 
κολοσσιαίων εταιριών που εκ-
µεταλλεύονται τον ορυκτό πλού-
το της χώρας.

Παράλληλα, θα δυσκολέψει 
τις προσπάθειες της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ, η οποία υποσχέθηκε 
στους ψηφοφόρους ότι ο προ-
ϋπολογισµός της χώρας για το 

οικονοµικό έτος 2012-2013, θα 
έχει πλεόνασµα 1,5 δισεκατοµ-
µυρίων δολαρίων.

Σηµειώνεται ότι τα τρία προ-
ηγούµενα χρόνια οι προϋπολο-
γισµοί ήταν ελλειµµατικοί, λόγω 
των 40 δισεκατοµµυρίων δολα-
ρίων που δαπάνησε η κυβέρνη-
ση Κέβιν Ραντ για να ξεπεράσει 
η χώρα τη µεγάλη χρηµατοπι-
στωτική κρίση του 2008 που 
βύθισε σε ύφεση τις οικονοµίες 
του κόσµου.

Σε αντίθεση µε την έκθεση 
του Αυστραλιανού Ινστιτούτου 
Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, 
το οµοσπονδιακό υπουργείο Οι-
κονοµικών, προβλέπει ότι φέτος 
οι εξαγωγές µεταλλευµάτων και 
ενέργειας θα ξεπεράσουν τα 199 
δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ 
σταδιακά όταν θα αρχίσουν και 
οι εξαγωγές υγραερίου, θα ξε-
περνούν τα 225 δισεκατοµµύρια 

το χρόνο, από το 2016.
Απρόβλεπτο παραµένει για 

την ώρα το ύψος των τιµών ορι-
σµένων µεταλλευµάτων όπως, 
για παράδειγµα, του σιδήρου, 
που αναµένεται να µειωθεί η 
αξία του µέχρι και 8%, ενώ κατά 
6% θα µειωθεί η τιµή του κάρ-
βουνου και άλλων µετάλλων τα 
οποία τον περασµένο χρόνο εί-
χαν καταρρίψει κάθε προηγού-
µενο ρεκόρ.

Οικονοµικοί αναλυτές πιστεύ-
ουν ότι η µείωση των τιµών 
των µετάλλων που εξάγει η Αυ-
στραλία, λόγω της µείωσης κατά 
δύο ποσοστιαίων µονάδων που 
παρουσίασε το τελευταίο εξάµη-
νο η οικονοµική ανάπτυξη στη 
Κίνα, που είναι και ο µεγαλύτε-
ρος πελάτης της χώρας, θα δυ-
σκολευτεί πολύ να παρουσιάσει 
του χρόνου πλεόνασµα 1,5 δις 
δολάρια.
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Θα ξεπεράσουν το ένα τρισ. δολάρια 
οι εξαγωγές της Αυστραλίας σε 5 χρόνια

∆ιαψεύδει τις πληροφορίες 
για καζίνο στο Sunshine Coast 

Πνίγηκαν δύο νεαροί στο Byron Bay

Σώοι και αβλαβείς οι επιβάτες 
του κρουαζιερόπλοιου 
Azamara Quest

ΚΛΑΪΒ ΠΑΛΜΕΡ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Γυναικεία επιτροπή οργανώνουν πενταήμερη εκδρομή  

στο Gold Coast, Surfers Paradise, Brisbane, Noosa.
Aναχώρηση Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 6 π.μ. Από τα Coles στο Earlwood. 

Θα βρεθούμε και στο φεστιβάλ που οργανώνει η Ελληνική Κοινότητα του Brisbane.
Για καλύτερη οργάνωση κλείστε τις θέσεις σας με μία μικρή προκαταβολή το συντομότερο. Εμπιστευτείτε μας, δεν κάνουμε διακρίσεις.  

Από όποιο χωριό της Ελλάδος και εάν κατάγεστε. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Χαρίζουμε ψυχαγωγία, δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία. 
Τιμή μόνον $365 συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και ξενοδοχείων 4 αστέρων. Διαμερίσματα με ξεχωριστά δωμάτια που διαθέτουν ψυγείο-κουζίνα με 
όλα τα απαραίτητα. Μπορείτε να εξυπηρετήστε για πρωινό. Ακόμη και βραδινό φαγητό κατά τη διαδρομή και ένα βραδινό φαγητό (Ηλειώτικη βραδιά).

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Για πληροφορίες και εξυπηρέτηση τηλεφωνείστε στο 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη (ώρες 9 π.μ. έως 6 μ.μ.).

Ο εκ των δημοσίων σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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Ο κ. Κλάϊβ Πάλµερ


