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«Η Κίνα εκφράζει ανησυχίες
για την κρίση στην Ευρώπη»

«Ναι» στη νομιμοποίηση των γάμων 
ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους

Ανήσυχη για την πολιτική 
αστάθεια και τις οικονο-
µικές επιπτώσεις στην 

Ευρώπη είναι η Κίνα, που θέ-
λει να πείσει τις άλλες µεγάλες 
χώρες να δεσµευθούν υπέρ της 
ανάπτυξης κατά την επόµενη 
σύνοδο της Οµάδας των Είκοσι 
(G20). «Οι Κινέζοι είναι πολύ 
ανήσυχοι για την πολιτική αστά-
θεια στην Ευρώπη και για τις 
οικονοµικές επιπτώσεις της», 
δήλωσε ο υπουργός Εξωτερι-
κών Μποµπ Καρ σε συνέντευξή 
του στο αυστραλιανό τηλεοπτικό 
δίκτυο ABC. 

Ερωτηθείς αν το ενδεχόµε-
νο µιας εξόδου της Ελλάδας 
από την ευρωζώνη περιελήφθη 
στο µενού των συζητήσεων, ο 

υπουργός απάντησε «ναι». Ο 
Μποµπ Καρ συναντήθηκε την 
προηγούµενη εβδοµάδα στο Πε-
κίνο µε τον Κινέζο οµόλογό του 
Γιανγκ Τζιετσί, καθώς και µε άλ-
λους υψηλόβαθµούς κυβερνητι-
κούς αξιωµατούχους.

«Η ανάπτυξη της οικονοµί-
ας τους κατέγραψε ένα τρίµη-
νο κατώτερο των προσδοκιών. 
∆εδοµένου του στόχου τους να 
φρενάρουν τον πληθωρισµό, 
αυτό έχει µια θετική πλευρά», 
πρόσθεσε ο κ. Καρ.

«Ζήτησαν εντούτοις από την 
Αυστραλία να συνεργαστεί κατά 
την προσεχή σύνοδο κορυφής 
της G20 ώστε να πείσουµε, η 
Αυστραλία και η Κίνα µαζί, τις 
άλλες µεγάλες οικονοµίες του 

κόσµου να δεσµευτούµε για την 
ανάπτυξη», δήλωσε. «Φοβού-
νται πως αυτό που συµβαίνει 
στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει 
µια απειλή για µια διαρκή ανά-
πτυξη». Η σύνοδος της G20 στο 
Μεξικό είναι προγραµµατισµένη 
για τις 18 και 19 Ιουνίου.

Η Κίνα, δεύτερη µεγαλύτερη 
οικονοµία στον κόσµο, παρουσί-
ασε το πρώτο τρίµηνο του 2012 
ανάπτυξη 8,1% σε ένα χρόνο, 
σηµειώνοντας επιβράδυνση για 
πέµπτο διαδοχικό τρίµηνο. Προ-
βλέποντας την επιβράδυνση της 
οικονοµίας, η κινεζική κυβέρνη-
ση µείωσε για φέτος το στόχο της 
για την ανάπτυξη στο 7,5%, από 
το 8% που ήταν τις προηγούµε-
νες χρονιές.

Τ ην άµεση υποστήριξή τους 
στη νοµιµοποίηση των γά-
µων ανάµεσα σε άτοµα του 

ίδιου φύλου, εκφράζουν οι πε-
ρισσότεροι ψηφοφόροι του Συ-
νασπισµού Φιλελεύθερου-Εθνι-
κού Κόµµατος, σε πρόσφατη 
δηµοσκόπηση που διενήργησε η 
εταιρία Galaxy, τα αποτελέσµατα 
της οποίας δηµοσιεύθηκαν στην 
εφηµερίδα Herald Sun.

Συγκεκριµένα, το 77%  των 
υποστηρικτών του Συνασπι-
σµού, θα ήθελαν να επιτρέψει ο 
αρχηγός της Αξιωµατικής Αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ, στους 
βουλευτές της παράταξης  να 
ψηφίσουν κατά συνείδηση στην 
πρόταση για τη νοµιµοποίηση 
των γάµων ανάµεσα σε οµοφυ-
λόφιλους.

Πολιτικοί παρατηρητές υπο-
στηρίζουν ότι το αποτέλεσµα της 
δηµοσκόπησης αποτελεί προ-

ειδοποίηση για τον κ. Άµποτ, ο 
οποίος όπως είναι γνωστό, τάσ-
σεται ενάντια στην νοµιµοποίη-
ση των γάµων ανάµεσα σε άτοµα 
του ίδιου φύλου.

Όπως είναι γνωστό, η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ αν 
και η ίδια τάσσεται ενάντια της 
πρότασης, εντούτοις επέτρεψε 
στους βουλευτές του Εργατικού 
Κόµµατος να ψηφίσουν κατά συ-
νείδηση στο θέµα.

Ανάµεσα στα στελέχη του Συ-

νασπισµού που υποστηρίζουν 
ότι πρέπει να επιτραπεί στους 
βουλευτές της παράταξης να ψη-
φίσουν κατά συνείδηση στο θέµα 
αυτό, είναι και οι ακόλουθοι:  
Joe Hockey, George Brandis, 
Christopher Pyne, Greg Hunt, 
Senator Nigel Scullion, Malcolm 
Turnbull, Barry O’Farrell, Simon 
Birmingham, Barnaby Joyce, 
Russell Broadbent και η πρώην 
υπουργός επί κυβέρνησης Χάου-
αρντ, Amanda Vanstone.

Αλλο ένα σκάφος στο οποίο 
επέβαιναν 175 αιτούντες 
άσυλο, αναχαιτίστηκε ανοι-

κτά της Νήσου των Χριστουγέννων, 
ενώ κυβέρνηση και αξιωµατική 
αντιπολίτευση συνεχίζουν να δια-
σταυρώνουν τα ξίφη τους για την 
επίλυση του προβλήµατος. Να ση-
µειωθεί ότι το σκάφος που µετέφε-
ρε τους πρόσφυγες ζήτησε βοήθεια 
από τις Αυστραλιανές Αρχές Ναυτι-
λιακής Ασφάλειας, ενώ βρισκόταν 
βορειοδυτικά του νησιού.

Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε 
ανακοίνωσή της τονίζει ότι ήταν το 
40ο σκάφος που έφτασε στα αυ-
στραλιανά χωρικά ύδατα φέτος, µε-
ταφέροντας τον µεγαλύτερο αριθµό 
αιτούντων άσυλο από τον Φεβρου-
άριο του 2010.

Υπενθυµίζεται ότι η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ είχε προτείνει την υπο-
γραφή συµφωνίας µε τη Μαλαισία 

για την ανταλλαγή προσφύγων. Η 
επίµαχη συµφωνία προέβλεπε πως 
για κάθε έναν λαθροµετανάστη που 
θα έστελνε η Αυστραλία στη Μαλαι-
σία θα δεχόταν πέντε πρόσφυγες, 
των οποίων οι αιτήσεις θα είχαν 
εγκριθεί ακολουθώντας την προ-
βλεπόµενη διαδικασία. Η συµφω-
νία όµως κρίθηκε παράνοµη από το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε το αιτιολο-
γικό ότι η Αυστραλία δεν µπορεί να 
εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
των προσφύγων στη Μαλαισία πα-
ραβιάζοντας έτσι τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις της και τάχθηκε κατά της 
µεταφοράς εκεί των δύο αιτούντων 
άσυλο. Από την πλευρά της η Αξι-
ωµατική Αντιπολίτευση προτείνει 
την «λύση του Ειρηνικού» που σχε-
δίασε η προηγούµενη κυβέρνηση 
Χάουρντ για να ανακόψει το κύµα 
των παράνοµων προσφύγων που 
έφταναν µέσω θαλάσσης στη χώρα.

Φόρο στο λίπος θέλει να επι-
βάλει ο ∆ήµος Ντάρεµπιν 
της Μελβούρνης, όπου ζουν 

χιλιάδες Έλληνες και δήµαρχός του 
είναι ο οµογενής Στιβ Τσίτας. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ετοιµάζεται 
να εξετάσει µια πρωτοποριακή ιδέα 
που, σίγουρα, δεν θα χαροποιήσει 
ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες των fast-
food στην περιοχή Ντάρεµπιν, οι 
οποίοι θα δουν τα δηµοτικά τους 
τέλη να αυξάνονται έως και 400%, 
αν υλοποιηθεί.

Η πρόταση αύξησης των δηµοτι-
κών τελών σε εστιατόρια fast-food, 
τα οποία σερβίρουν τους πελάτες 

τους φαγητά που έχουν υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε λίπος, έγινε από 
έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τα 
υπόλοιπα µέλη του συµβουλίου τη 
δέχθηκαν θετικά. Σύµφωνα µε την 
πρόταση του δηµοτικού συµβούλου, 
τα χρήµατα που θα εισπραχθούν 
από την αύξηση των δηµοτικών τε-
λών θα χρησιµοποιηθούν από τον 
δήµο για προγράµµατα για την κα-
ταπολέµηση του διαβήτη, αλλά και 
προγράµµατα πληροφόρησης των 
πολιτών για το πόσο ανθυγιεινές 
και βλαβερές για την υγεία είναι οι 
τροφές που προσφέρουν αυτά τα 
καταστήµατα.

Μικρή αύξηση - για ένατο 
συνεχή µήνα - σηµείωσαν 
οι λιανικές πωλήσεις στην 

Αυστραλία τον Απρίλιο.
Συγκεκριµένα,  οι πωλήσεις αυ-

ξήθηκαν κατά 0,5%, σε σύγκριση 
µε αύξηση 0.8% τον προηγούµε-
νο µήνα. Σχολιάζοντας τα στοιχεία 
αυτά, που δόθηκαν στη δηµοσιό-
τητα από την Στατιστική Υπηρεσία 

της χώρας ο οικονοµολόγος της 
CommSec, Κρεγκ Τζέϊµς, τόνισε 
ότι οι λιανικές πωλήσεις άρχισαν 
να µειώνονται, σε µια περίοδο που 
γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώ-
σεις από την αβεβαιότητα που επι-
κρατεί στην παγκόσµια οικονοµία. 
Ο ίδιος πρόβλεψε ότι οι λιανικές 
πωλήσεις θα αρχίσουν να µειώνο-
νται στους προσεχείς µήνες.

Άλλο ένα σκάφος στην Αυστραλία
με 175 αιτούντες άσυλο

Θέλει να βάλει φόρο στο λίπος!

Μικρή αύξηση τον Απρίλιο 
στις λιανικές πωλήσεις 
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Ο υπουργός Εξωτερικών 
της Αυστραλίας, 
Μποµπ Καρ 
µε τον Κινέζο 
οµόλογό του, 
Γιανγκ Τζιετσί. 

Ο αρχηγός της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.
Ο αρχηγός της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.


