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Με την Αμερικανίδα ομό-
λογό του, Χίλαρι Κλί-
ντον, συναντήθηκε χθες 

ο Αυστραλός υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μπομπ Καρ, ο οποίος 
πραγματοποιεί επταήμερη επί-
σκεψη στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Καρ συνεχάρη την κα 
Κλίντον για την εξωτερική πο-
λιτική των ΗΠΑ στην περιοχή 

της Ασίας και του Ειρηνικού. 
Ανάμεσα στα θέματα που συζή-
τησαν ήταν οι τελευταίες εξελί-
ξεις στο Αφγανιστάν, τη Βόρεια 
Κορέα και οι πολιτικές μεταρ-
ρυθμίσεις στη Βιρμανία.

Ο γερουσιαστής Καρ τόνισε 
ότι δεν χρειάστηκε να εξηγήσει 
στην Αμερικανίδα ομόλογό του 
την πρόθεση της αυστραλιανής 

κυβέρνησης να αποσύρει ένα 
χρόνο νωρίτερα απ’ ότι προ-
γραμμάτιζε, τα στρατεύματα της 
χώρας από το Αφγανιστάν. «Η 
κα Κλίντον είχε διαβάσει το 
κείμενο της ομιλίας της πρωθυ-
πουργού Τζούλια Γκίλαρντ στο 
θέμα και δήλωσε απόλυτα ικα-
νοποιημένη», τόνισε ο Αυστρα-
λός υπουργός Εξωτερικών.

O υπουργός Δικαιοσύνης 
της Ινδονησίας, δήλωσε 
χθες ότι υποστηρίζει την 

μείωση της ποινής της Σαπέλ 
Κόρμπι, αλλά εξέφρασε την 
άποψη ότι την ίδια μεταχείριση 
πρέπει να έχουν και οι Ινδονή-
σιοι πολίτες που εκτίουν ποινές 
στην Αυστραλία. Η Κόρμπι, 
όπως είναι γνωστό, καταδι-
κάστηκε το 2005 σε κάθειρξη 
20 χρόνων για κατοχή και δι-
ακίνηση 4 κιλών μαριχουάνας. 
Εκτίει δε την ποινή της στις πε-
ριβόητες φυλακές Κερομπόκαν 

στο Μπαλί. Το 2010 υπέβαλε 
αίτηση για να της απονεμηθεί 

χάρη και όπως έγινε γνωστό, 
το υπουργείο Δικαιοσύνης 
της Ινδονησίας πρότεινε στον 
Πρόεδρο Susilo Bambang 
Yudhoyono  να μειώσει την 
ποινή της κατά πέντε χρόνια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
όμως, Amir Syamsuddin, δή-
λωσε χθες ότι η Αυστραλία θα 
πρέπει να ανταποδώσει οποια-
δήποτε χειρονομία καλής θέ-
λησης από την Ινδονησία. Να 
σημειωθεί ότι στις φυλακές της 
Αυστραλίας κρατούνται εκατο-
ντάδες Ινδονήσιοι.

Σχεδόν βέβαιη θεωρούν οι 
αναλυτές τη μείωση των 
επιτοκίων στη συνεδρία-

ση της Αποθεματικής Τράπεζας 
την επόμενη εβδομάδα, μετά 
τη δημοσίευση των στοιχείων 
που έδειξαν επιβράδυνση του 
πληθωρισμού. Ειδικότερα, οι 
τιμές καταναλωτή παρουσία-
σαν αύξηση μόλις 0,1% το τε-
λευταίο τρίμηνο και έτσι και ο 
πληθωρισμός περιορίστηκε στο 
1,6% από 3,1% που ήταν την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι 
αγορές ανέμεναν μια αύξηση της 
τάξεως του 0,6% για το τελευταίο 
τρίμηνο και σε ετήσια βάση πλη-
θωρισμό στο 2,2%. Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, με τα στοιχεία 
αυτά ανοίγει πλέον ο δρόμος για 
μείωση των επίσημων επιτοκί-
ων από την ερχόμενη εβδομά-
δα. Ο Γενικός Διευθυντής του 
Αυστραλιανού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
Πίτερ Άντερσον, δήλωσε ότι τα 

τελευταία στοιχεία επιβεβαιώ-
νουν ότι ο πληθωρισμός βρί-
σκεται υπό έλεγχο. «Τα στοιχεία 
αυτά ανοίγουν διάπλατα το δρό-
μο για να μειωθούν τα επίσημα 
επιτόκια κατά 0,5%, ποσοστό 
που κρίνεται απαραίτητο αυτή 
την περίοδο ενόψει της αναμε-
νόμενης αύξησης στο κόστος 
ζωής από την επιβολή του φό-
ρου ρύπανσης και την αναμε-
νόμενη αύξηση στους μισθούς», 
τόνισε ο κ. Άντερσον.

Συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον 
ο Μπομπ Καρ και η Χίλαρι Κλίντον

Επιβράδυνση του πληθωρισμού 

Ο Αυστραλός ΥΠΕΞ συνεχάρη την Χίλαρι Κλίντον για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή 
της Ασίας και του Ειρηνικού.

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ
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Την μείωση της ποινής 
Ινδονήσιων κρατούμενων
ζητά ο υπουργός Δικαιοσύνης 

Η Σαπέλ Κόρμπι


