
Την άποψη ότι η κυβέρνη-
ση Γκίλαρντ θα πρέπει να 
παραμερίσει τα σχέδιά της 

για την επιβολή του φόρου στις 
εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, ώστε να αντιστραφεί το 
αρνητικό κλίμα κατά του Εργα-
τικού Κόμματος, εξέφρασε χθες 
η πρώην πρωθυπουργός της 
Ν.Ν.Ο., Κριστίνα Κενίλι.

Η κα Κενίλι υποστήριξε μάλι-
στα ότι είναι ο μόνος τρόπος για 
να έχει κάποιες ελπίδες το Ερ-
γατικό Κόμμα για νίκη στις επό-
μενες ομοσπονδιακές εκλογές.
Τόνισε ακόμη ότι η παρέμβαση 
της κας Γκίλαρντ στα σκάνδαλα 
που έχουν ταρακουνήσει την κυ-
βέρνησή της από τις βάσεις της - 
δηλαδή αυτά που αφορούν στον 
βουλευτή Κρεγκ Τόμσον και 
τον πρόεδρο της Βουλής Πίτερ 
Σλίπερ - ήταν ένα βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση, «αλλά δεν 
αρκεί». «Αν η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ υποχωρήσει 
στο θέμα της επιβολής του φό-
ρου ρύπανσης, θα θεωρηθεί 

σαν μια κίνηση που αποδεικνύ-
ει ότι κινείται με βάση το θέλημα 
της πλειονότητας του αυστραλια-
νού λαού», τόνισε χαρακτηριστι-
κά η κα Κενίλι.

Την επιβεβαίωση ότι το 
σκάνδαλο υποκλοπών 
από τα Μέσα Ενημέρω-

σης του Ρούπερτ Μέρντοκ, δεν 
σχετίζεται αλλά ούτε και αφορά 
τα αυστραλιανά Μέσα Ενημέ-
ρωσης, έδωσε χθες ο ομοσπον-
διακός υπουργός Τηλεπικοινω-
νιών, Στίβεν Κόνροϊ.

Με αφορμή την δημοσιο-
ποίηση της έκθεσης της δια-
κομματικής κοινοβουλευτικής 
επιτροπής για τον πολιτισμό 
αναφορικά με το σκάνδαλο υπο-
κλοπών από τα Μέσα Ενημέρω-
σης του Μέρντοκ και το εσπευ-
σμένο κλείσιμο της εφημερίδας 
News of the World, ο κ. Κόνροϊ 
τόνισε ότι αφορά συγκεκριμένες 
κατηγορίες που περιορίζονται 

στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για 

υποκλοπές στην Αυστραλία», 
τόνισε ο Αυστραλός υπουργός.

Όπως επισημαίνει το BBC η 
έκθεση είναι περισσότερο κατα-
δικαστική από όσο αναμενόταν. 

Τουλάχιστον τρία στελέχη της 
News of the World φέρονται 
από την έκθεση να έκαναν πα-
ραπλανητικές δηλώσεις ενώπι-
ον της επιτροπής, σε ό,τι αφορά 
τις υποκλοπές.

Από την πλευρά της η 
NewsCorp επισημαίνει ότι θα 
εξετάσει προσεκτικά το πόρισμα 
και θα απαντήσει το προσεχές 
διάστημα. Παραδέχεται πάντως 
ότι στη News of the World γί-
νονταν «σοβαρές παραβιάσεις».

Παρόλο που το σημερινό 
οικονομικό περιβάλλον 
έχει υποχρεώσει πολλές 

αυστραλιανές οικογένειες να 
σφίξουν τελευταία το ζωνά-
ρι τους, εντούτοις νέα έκθεση 
που δόθηκε χθες στη δημοσιό-
τητα, υποστηρίζει ότι το κόστος 
διαβίωσης στην Αυστραλία 
βρίσκεται σε πολύ καλύτερο 
επίπεδο απ’ ότι ήταν τις προη-
γούμενες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, η έκθεση 
Εισόδημα και Πλούτος της 
ΑΜΡ/NATSEM, υποστηρίζει 
ότι τις τελευταίες δύο δεκαετί-
ες η αύξηση στο εισόδημα των 
νοικοκυριών έχει ξεπεράσει 
αυτήν του κόστους διαβίωσης, 
και ότι η μέση οικογένεια είναι 
κατά $224 την βδομάδα καλύ-
τερα απ’ ότι ήταν πριν λίγες 
δεκαετίες.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι 

από το 1984 μέχρι σήμερα το 
κόστος διαβίωσης έχει φτάσει 
στα ύψη, με το κόστος κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
να έχει αυξηθεί κατά 253%, η 
βενζίνη κατά 208% και το κό-
στος στις δημόσιες συγκοινω-
νίες κατά 287%.

Την ίδια περίοδο όμως, πα-
ρατηρήθηκε σημαντική πτώση 
στις τιμές ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και τηλεοράσεων.
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Να παραμερίσει η κυβέρνηση 
τον φόρο ρύπανσης 

Το σκάνδαλο υποκλοπών 
δεν αφορά την Αυστραλία

Καλύτερο σήμερα το κόστος διαβίωσης 
απ’ ότι ήταν πριν λίγες δεκαετίες

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΕΝΙΛΙ

ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΝΡΟΪ

Η πρώην Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ο., Κριστίνα Κενίλι.

Ο κ. Ρούπερτ Μέρντοκ και η News 
of the World βρέθηκαν στο μάτι 
του κυκλώνα για το σκάνδαλο 
υποκλοπών στην Αγγλία

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

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

Βελτιώνοντας την εμπειρία
 Οι ευκαιρίες για την λειτουργία εστιατορίων, κα-

φετεριών και αλ φρέσκο στην περιοχή του Μπέρ-
γουντ, είναι ένα ιδιαίτερο και εξέχον χαρακτηριστικό 
της περιοχής μας και οι πελάτες δικαιούνται να απο-
λαμβάνουν αυτή την εμπειρία. 

Δυστυχώς, τις τελευταίες βδομάδες, κάτι που φαι-
νομενικά είχε αρχίσει να γίνεται μια καλή συνήθεια 
για μια όμορφη βραδιά στο κέντρο της περιοχής μας, 
μετατράπηκε σε μια ανεπιθύμητη εμπειρία άτακτης 
συμπεριφοράς.

Όπως με πληροφόρησαν πολλά άτομα, πολλά θορυβώδη αυτοκίνητα πηγαινοέρχονται 
επί της Μπέργουντ Ρόουντ, πολλές φορές τρέχοντας με υπερβολική ταχύτητα, ενώ πολ-
λές ομάδες ατόμων θορυβούν αδικαιολόγητα και αυτοκίνητα σταθμεύουν παράνομα στην 
περιοχή, δημιουργώντας μια όμορφη βραδιά έξω σε μια ανεπιθύμητη εμπειρία. 

Αναφέρθηκα στο θέμα αυτό στην συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου την προη-
γούμενη βδομάδα και αποφασίστηκε όπως συναντηθώ με την Αστυνομία του Μπέργουντ, 
τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου και εκπροσώπους της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλειας 
και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
το πρόβλημα. Θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής μέσα στις 
επόμενες βδομάδες.

Έργα αναβάθμισης της Μίτσελ Στριτ
Το πρόγραμμα έργων αναβάθμισης του Δήμου μας στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο 

ασφαλούς περιοχής για τους οδηγούς και τους πεζούς, και στην βελτίωση της γενικής όψης 
του ντόπιου περιβάλλοντος.

Όσα άτομα είχαν την ευκαιρία να βρεθούν τελευταία στο Enfield Aquatic Centre θα 
έχουν διαπιστώσει ότι έχουν γίνει σημαντικά έργα αναβάθμισης της Μίτσελ Στριτ μέχρι 
την διασταύρωση με την Πόρτλαντ Στριτ.

Στα έργα που έχουν γίνει περιλαμβάνεται η βελτίωση του οδοστρώματος και η τοποθέ-
τηση καλύτερου συστήματος αποχέτευσης, καθώς επίσης καινούργιους πεζόδρομους και 
εξέδρες πεζών απέναντι από το roundabout. 14
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Ο Δήμαρχος Faker συζητά 
με υπαλλήλους του Δήμου 
τα έργα αναβάθμισης 
που έχουν γίνει 
επί της Μίτσελ Στριτ.

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφημιστείτε / advertising enquires


