
Εκατοµµύρια δολάρια ζη-
τούν οι κτηνοτρόφοι της 
Αυστραλίας, ως αποζηµίω-

ση για το εµπάργκο που επέβαλε 
η κυβέρνηση Γκίλαρντ στις εξα-
γωγές ζωντανών βοοειδών στην 
Ινδονησία, µετά τις αποκαλύψεις 
για τη βάρβαρη αντιµετώπιση 
των ζώων στα σφαγεία της ασια-
τικής αυτής χώρας.

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρ-
νηση Γκίλαρντ είχε απαγορεύσει 
τις εξαγωγές ζωντανών µοσχα-
ριών και βοοειδών στην Ινδονη-
σία, για ένα περίπου µήνα, µέχρι 
που δόθηκαν ικανοποιητικές 

υποσχέσεις για βελτίωση των 
µεθόδων σφαγής των ζώων στα 
ινδονησιακά σφαγεία.

Να σηµειωθεί ότι ο σάλος ξέ-
σπασε όταν ρεπορτάζ του κρατι-
κού τηλεοπτικού σταθµού ABC, 
κατέγραψε τη βαρβαρότητα µε 
την οποία οι Ινδονήσιοι χειρίζο-
νται τα ζώα µόλις φθάνουν στα 
σφαγεία τους. Οι συγκλονιστικές 
εικόνες που προβλήθηκαν στην 
Αυστραλία και έκαναν το γύρο 
του υπόλοιπου κόσµου, προκά-
λεσαν µαζική αντίδραση των ζω-
όφιλων, οι οποίοι συγκέντρωσαν 
εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές 

κατά της εξαγωγής ζωντανών βο-
οειδών στη γειτονική χώρα. Η 
κυβερνητική απόφαση, υπολο-
γίζεται ότι κόστισε εκατοµµύρια 
δολάρια στους κτηνοτρόφους 
της χώρας. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες ανάφεραν ότι ήδη 
πολλοί κτηνοτρόφοι ένωσαν τις 
δυνάµεις τους και κατέφυγαν στα 
δικαστήρια, ζητώντας µεγάλες 
αποζηµιώσεις. Οι ίδιες πηγές 
αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δι-
απραγµατεύεται µε το δικηγορικό 
γραφείο που εκπροσωπεί τους 
κτηνοτρόφους, για την εξεύρεση 
εξωδικαστικής λύσης.

Η Αποθεµατική Τράπεζα 
προειδοποίησε χθες ότι 
το µεγάλο µπουµ που 

γνωρίζει η Αυστραλία στον 
τοµέα της εξορυκτικής βιοµη-
χανίας δεν πρόκειται να συ-
νεχιστεί επ’ αόριστον και κατά 
συνέπεια η χώρα πρέπει να 
επενδύσει στην εκπαίδευση 
και ειδίκευση εργαζοµένων σε 
διάφορους τοµείς εργασίας.

Ο υποδιοικητής της Αποθεµα-
τικής Τράπεζας, ∆ρ Φίλιπ Λόου, 
δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να 

επενδύσει απαραιτήτως στον 
κατασκευαστικό τοµέα, στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση και στον 
τουρισµό, ώστε να συνεχίζει να 
είναι ανταγωνιστική.

«Η Αυστραλία πρέπει να 
προωθήσει και άλλους τοµείς, 
εκτός από την εξορυκτική βι-
οµηχανία. ∆ιαφορετικά στα 
επόµενα χρόνια θα γνωρίσει 
ανησυχητική συρρίκνωση σε 
νευραλγικούς τοµείς της βιοµη-
χανίας», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο ∆ρ Λόου.

Σε µαζικές απολύσεις στην 
υπηρεσία σιδηροδρόµων, 
Railcorp, θα προβεί η κυ-

βέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας, στο 
πλαίσιο ενός νέου προγράµµα-
τος για την βελτίωση του σιδη-
ροδροµικού δικτύου του Σίδνεϊ.

Η υπουργός Συγκοινωνιών, 
Gladys Berejiklian, πρόκειται 
να ανακοινώσει την κατάρ-
γηση 750 θέσεων εργασίας 
στους πολιτειακούς σιδηρό-
δροµους. Αυτό θα επιτευχθεί 
µε ειδικά πακέτα προσφορών 

για εθελοντικές παραιτήσεις. 
∆ηµοσιογραφικές πληροφο-
ρίες όµως αναφέρουν ότι θα 
γίνουν µεγαλύτερες περικο-
πές στην Railcorp, εφόσον 
πρόσφατη έρευνα που διε-
νήργησε η συµβουλευτική 
υπηρεσία Booz, προτείνει 
στην πολιτειακή κυβέρνηση 
να µειώσει τις θέσεις εργασί-
ας στους πολιτειακούς σιδη-
ρόδροµους, από 15.000 που 
είναι σήµερα σε 10.500 έως 
12.000.
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Μεγάλες αποζηµιώσεις 
ζητούν οι κτηνοτρόφοι 

«Η ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας 
δεν θα συνεχιστεί επ’ αόριστον»

Πέφτει τσεκούρι στις θέσεις εργασίας 
στους πολιτειακούς σιδηρόδρομους

Ο υποδιοικητής της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, ∆ρ Φίλιπ Λόου.

Η υπουργός Συγκοινωνιών, 
Gladys Berejiklian.

Μετά από µια σειρά επίσηµων 
καταγγελιών σε Αυστραλία 
και Ευρώπη που αφορούσαν 

την ονοµασία του νέου iPad σχετι-
κά µε την υποστήριξη δικτύων 4G η 
Apple προέβη σε µετονοµασία πα-
ρουσιάζοντας πλέον την συσκευή ως 
«Wi-Fi+Cellular»  αντί για το «Wi-
Fi+4G» που υπήρχε µέχρι σήµερα.

Για όσους δεν είναι γνώριµοι µε 
την υπόθεση να υπενθυµίσουµε ότι 
η υποστήριξη δικτύων 4G από το 
νέο iPad περιορίζεται µόνο σε ΗΠΑ 
και Καναδά και πουθενά αλλού στον 

κόσµο παρόλο που το µοντέλο δια-
φηµίζεται ως 4G παντού. 

Μάλιστα, στην Αυστραλία που 
υπάρχουν δίκτυα 4G το νέο iPad δεν 
είναι συµβατό µε αυτά δηµιουργώ-
ντας µια απολύτως κατανοητή σύγ-
χυση στους καταναλωτές.

Στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
Apple το νέο iPad διαφηµίζεται ως 
«Wi-Fi+Cellular» για την έκδοση 
που υποστηρίζει δίκτυα 4G και το 
ίδιο θα συµβεί αρκετά σύντοµα και 
στα καταστήµατα της Apple σε όλο 
τον κόσµο.

H Apple αλλάζει 
την ονομασία 
«iPad Wi-Fi+4G»  

Τ ο υψηλό κόστος ζωής στην 
Αυστραλία υποχρεώνει πολ-
λούς γονείς να δουλεύουν 

πολλές ώρες, στερώντας πολύτιµες 
ώρες από τα παιδιά τους. Αυτό είναι 
το πόρισµα έρευνας που διενήργησε 
το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Οικογε-
νειακών Μελετών. Ο ∆ιευθυντής 
του εν λόγω Ινστιτούτου, καθηγητής 
Άλαν Χέϊς, τόνισε ότι οι πιέσεις που 
δέχονται οι γονείς από την αύξηση 
στο κόστος ζωής, επηρεάζουν την 
οικογενειακή γαλήνη και κυρίως τις 

σχέσεις των γονιών µε τα παιδιά, 
εφόσον τους στερούν πολλές ώρες 
επικοινωνίας και επαφής.

Ο καθηγητής Χέϊς υπογράµµι-
σε την ανάγκη εφαρµογής νέων 
προγραµµάτων που να επιτρέπουν 
στους εργαζόµενους γονείς να απο-
λαµβάνουν περισσότερο την οικογε-
νειακή ζωή.

Να σηµειωθεί ότι η έκθεση µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, δηµοσι-
οποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδοµά-
δας για την Οικογένεια.

Η αύξηση στον αριθµό νέων στε-
γαστικών δανείων που παρατη-
ρήθηκε τον Μάρτιο, αποτελεί 

χειροπιαστή ένδειξη ότι ο οικοδοµι-
κός τοµέας έχει αρχίσει να σταθερο-
ποιείται. Αυτό υποστηρίζουν πολλοί 
οικονοµολόγοι της χώρας, οι οποίοι 
παράλληλα προβλέπουν αισθητή 
ανάπτυξη στον οικοδοµικό τοµέα, 
µετά την απόφαση της Αποθεµατικής 
Τράπεζας να µειώσει περαιτέρω τα 
επίσηµα επιτόκια.

Στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότη-

τα η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, 
δείχνουν αύξηση 0,3% στον αριθµό 
στεγαστικών δανείων που εγκρίθηκαν 
τον Μάρτιο, σε σύγκριση µε απανωτές 
µειώσεις τον Φεβρουάριο και τον Ια-
νουάριο αυτού του χρόνου.

Ο οικονοµολόγος της Macquarie, 
Μπράϊαν Ρέντικαν, δήλωσε ότι τον 
Μάρτιο πολλές οικογένειες προχώ-
ρησαν σε επαναδανειοδότηση των 
στεγαστικών τους δανείων, για να 
επωφεληθούν από τα χαµηλότερα 
σταθερά επιτόκια.

Οι αυστραλιανές οικογένειες 
επηρεάζονται από το υψηλό κόστος ζωής

Αύξηση 0,3% τον Μάρτιο
στον αριθμό 
νέων στεγαστικών δανείων 
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