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ZΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος, Έλληνας, (carer)  

να βοηθήσει ασθενή που πάσχει  
από Parkinson στο Earlwood. 

Τηλεφωνείστε στην Ελένη 
0419 613 068 
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«Πλήρη αποτυχία» 
χαρακτήρισε την 
αποστολή αυστρα-

λιανών στρατευµάτων στο Αφ-
γανιστάν η νέα αρχηγός του 
κόµµατος των Αυστραλών Οι-
κολόγων, Christine Milne.

 Κάλεσε δε την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ να στρέψει την προ-
σοχή της στην θετική αντι-
µετώπιση προβληµάτων που 
αφορούν το έθνος,όπως αυτά 
της υγείας και της παιδείας.  Η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, όµως, επανέλαβε τη δέ-
σµευση της χώρας να βοηθήσει 
στις προσπάθειες που καταβάλ-
λονται για να επιστρέψει το Αφ-
γανιστάν στον σωστό δρόµο.

Η κα Γκίλαρντ, όπως είναι 
γνωστό, ανακοίνωσε την Τρί-
τη ότι η Αυστραλία θα αρχίσει 

να αποσύρει τα στρατεύµατά 
της από το Αφγανιστάν, από τα 
µέσα του επόµενου χρόνου, δώ-
δεκα µήνες νωρίτερα από ό, τι 
είχε σχεδιαστεί και λίγο καιρό 
πριν από τη διεξαγωγή βου-
λευτικών εκλογών στη χώρα. 
Ειδικότερα, η κα Γκίλαρντ  θα 
θέσει το χρονοδιάγραµµα για 
την αποχώρηση των στρατευ-
µάτων στην προσεχή Σύνοδο 
Κορυφής του NATO, η οποία θα 
επικεντρωθεί στο Αφγανιστάν 
και θα διεξαχθεί στο Σικάγο των 
Η.Π.Α. τον Μάιο. Ο Αµερικανός 
πρόεδρος, Μπαράκ Οµπάµα και 
οι ηγέτες άλλων κρατών-µελών 
του NATO αναµένεται να κα-
θορίσουν µε περισσότερη σα-
φήνεια τα σχέδια των δυτικών 
κυβερνήσεων για την απόσυρ-
ση των στρατευµάτων τους στη 

Σύνοδο Κορυφής του Σικάγο. Κι 
όλα αυτά ενώ ήδη παρατηρείται 
περαιτέρω κλιµάκωση της βίας 
στο Αφγανιστάν, µε δεκάδες 
ενόπλους να πραγµατοποιούν 
επιθέσεις κατά δυτικών στόχων 
τις τελευταίες ηµέρες.

Οι δυνάµεις των Η.Π.Α. αριθ-
µούν περίπου 90.000 άνδρες 
και γυναίκες επί του συνόλου 
των 130.000 της ξένης δύνα-
µης που δραστηριοποιείται στο 
Αφγανιστάν υπό την διοίκηση 
του NATO. Η Γαλλία έχει 3.600 
στρατιώτες, η Βρετανία 9.500, 
και η Αυστραλία 1.550.

Πάντως, η κυβέρνηση της 
Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε 
ότι δεν σχεδιάζει να επιταχύνει 
την αποχώρηση των δικών της 
στρατευµάτων από την ασιατική 
αυτή χώρα.

Oικονοµική ανάπτυξη 3% 
στο τρέχον έτος προβλέ-
πει το ∆ιεθνές Νοµισµα-

τικό Ταµείο για την Αυστραλία, 
ενώ αναθεωρεί προς το καλύ-
τερο  τις προβλέψεις του για 
την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, 
αλλά και για την παγκόσµια οι-
κονοµία. Στην εξαµηνιαία πρό-

βλεψή του το ∆ΝΤ τονίζει ότι η 
παγκόσµια οικονοµία θα βελτι-
ωθεί, παρά τους κινδύνους που 
περιστρέφονται γύρω της για 
νέα κρίση. Τονίζει δε ότι η γε-
ωγραφική θέση της Αυστραλίας 
κρατάει σε απόσταση τις επιπτώ-
σεις από την κρίση χρέους της 
Ευρωζώνης. Ο οµοσπονδιακός 

υπουργός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν, υποστήριξε ότι η 
εξαµηνιαία πρόβλεψη του ∆ΝΤ 
δεν αφήνει περιθώρια αµφιβο-
λίας ότι η Αυστραλία, στα επό-
µενα δύο χρόνια, θα βρίσκεται 
πρώτη στον κατάλογο των ανα-
πτυγµένων χωρών σε οικονοµι-
κή ανάπτυξη.

Tην πρώτη του επίσηµη 
επίσκεψη σε χώρα της Ευ-
ρώπης από τότε που ανέ-

λαβε καθήκοντα υπουργού Εξω-
τερικών, πραγµατοποιεί αυτή 
τη βδοµάδα ο γερουσιαστής 
Μποµπ Καρ. Συγκεκριµένα, ο κ. 
Καρ θα επισκεφθεί την Μάλτα, 
µια χώρα µε την οποία - όπως 

είπε - η Αυστραλία διατηρεί εδώ 
και πολλά χρόνια µια στενή συ-
νεργασία.

«Ως πρωθυπουργός της 
Ν.Ν.Ουαλίας είχα αναπτύξει 
στενές σχέσεις µε την µαλτέζικη 
κοινότητα, τα µέλη της οποίας 
έχουν προσφέρει πάρα πολ-
λά στην αυστραλιανή κοινω-

νία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Εξωτερικών.

Στην διάρκεια της επίσηµης 
επίσκεψής του στην ευρωπαϊκή 
αυτή χώρα, ο κ. Καρ θα συνα-
ντηθεί µε τον πρωθυπουργό της 
Μάλτας Λόρενς Γκόνζι και τον 
αναπληρωτή πρωθυπουργό, 
Τόνιο Μποργκ.

Απέτυχε η αποστολή στο Αφγανιστάν

Ενθαρρυντικές προβλέψεις του ∆ΝΤ 
για την αυστραλιανή οικονοµία

Επίσκεψη στη Μάλτα
πραγµατοποιεί ο Μποµπ Καρ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ CHRISTINE MILNE

Η νέα αρχηγός του κόµµατος 
των Αυστραλών Οικολόγων, 
Christine Milne.


