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Σε οµιλία της σε δείπνο 
που διοργάνωσε το Αυ-
στραλιανό Συµβούλιο 

Φυσικών Πόρων, προχθές 
βράδυ στην Καµπέρα, η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
υπενθύµισε στους ιδιοκτήτες 
ορυχείων ότι «οι φυσικοί πό-

ροι της Αυστραλίας δεν τους 
ανήκουν». Η πρωθυπουργός 
υπογράµµισε ότι όλοι οι Αυ-
στραλοί θέλουν και δικαιού-
νται µερίδιο από το µεγάλο 
µπουµ που γνωρίζει η εξορυ-
κτική βιοµηχανία της χώρας.

«∆εν αµφισβητώ ότι στα 

ορυχεία όλοι εργάζονται σκλη-
ρά. Το ίδιο όµως ισχύει και για 
τον µέσο Αυστραλό», τόνισε η 
κα Γκίλαρντ.

Επανέλαβε δε ότι όλοι οι Αυ-
στραλοί έχουν το δικαίωµα µε-
ρίδιο από τα µεγάλα κέρδη που 
έχει η εξορυκτική βιοµηχανία.

Οι πωλήσεις λιανικής υποχώρησαν 
απροσδόκητα 0,2% τον Απρίλιο, περισ-
σότερο από ότι ανέµεναν οι αναλυτές, 

µετά από την άνοδο του Μαρτίου. Συγκεκριµέ-
να, οι πωλήσεις υποχώρησαν 0,2% στα 21,2 
δισ. δολάρια σε σχέση µε το Μάρτιο, όταν 
είχαν ενισχυθεί 1,1%. Οι αναλυτές ανέµεναν 
άνοδο των πωλήσεων Απριλίου κατά 0,2%.

Ο γενικός διευθυντής του Αυστραλιανού 
Συνδέσµου Λιανοπωλητών, Ράσελ Ζίµερµαν, 
τόνισε ότι οι Αυστραλοί ξοδεύουν σε βασι-
κά καταναλωτικά αγαθά, αλλά αποφεύγουν 
να κάνουν µεγάλες αγορές. Η αναλύτρια της 
Moody’s Analytics, Katrina Ell, σχολιάζοντας 
τα στοιχεία δήλωσε ότι αποτυπώνουν την 
επίµονη επιφυλακτικότητα των καταναλωτών 
παρά τις µειώσεις των επιτοκίων και την πιθα-
νότητα περαιτέρω χαλάρωσης.

Αν οι µειώσεις των επιτοκίων δεν µπορέ-
σουν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επα-

νέλθουν στη προηγούµενη στάση τους στους 
επόµενους µήνες, το λιανικό εµπόριο θα δια-
µορφωθεί χαµηλότερα σε όλο το 2012.

Για κινήσεις εντυπωσιασµού κατηγόρησε 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ ο αρχηγός της 
οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, Τόνι 

Άµποτ, µετά τα κωµικοτραγικά γεγονότα που 
διαδραµατίστηκαν στην προχθεσινή συνεδρί-
αση του αυστραλιανού Κοινοβουλίου στην 
Καµπέρα, όταν ο πρώην Εργατικός και νυν 
ανεξάρτητος Βουλευτής, Κρεγκ Τόµσον, απο-
φάσισε να υπερψηφίσει πρόταση που είχε 
καταθέσει η αντιπολίτευση. Η συνεδρίαση εξε-
λίχθηκε σε φαρσοκωµωδία, καθώς ο κ. Τόνι 
Άµποτ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
Κρίστοφερ Πέϊν έτρεχαν προς την έξοδο, όταν 
ξεκίνησε η ψηφοφορία πάνω σε πρόταση που 
οι ίδιοι κατέθεσαν!

Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει να συζητηθεί το 
θέµα της αύξησης του χρέους. Η κυβέρνηση, 
που έχει πλειοψηφία µόλις µιας έδρας προ-
σπάθησε να εµποδίσει την συζήτηση. Όµως ο 
βουλευτής Κρεγκ Τόµσον, ο οποίος πρόσφατα 
αποβλήθηκε από την κυβερνητική παράταξη, 
αλλά ψήφιζε πάντα υπέρ των Εργατικών, απο-
φάσισε να ψηφίσει µε την αντιπολίτευση!

Όπως είναι γνωστό, η οµοσπονδιακή αντι-
πολίτευση πιέζει για την παραίτηση του κ. 
Τόµσον και καλεί την κυβέρνηση να µην στη-
ρίζεται στην ψήφο του, επειδή ο τελευταίος 
κατηγορείται για κατάχρηση χρηµάτων του 
συνδικάτου, του οποίου ήταν γραµµατέας πριν 
γίνει βουλευτής. Κάποια από τα χρήµατα αυτά - 
σύµφωνα µε τις καταγγελίες που έχουν γίνει σε 
βάρος του πρώην Εργατικού και νυν ανεξάρτη-
του βουλευτή - πήγαν σε ιερόδουλες. Έτσι όταν 
ο κ. Τόµσον αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ της 
αντιπολίτευσης, ο αρχηγός του Συνασπισµού 

και ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος έτρε-
ξαν να φύγουν για να µη ψηφίσουν και έτσι 
να «ακυρώσουν» την ψήφο του κ. Τόµσον. Ο 
κ. Πέϊν πρόλαβε να βγει έξω από την αίθουσα 
της Βουλής, αλλά όχι και ο κ. Αµποτ που υπο-
χρεώθηκε να ψηφίσει και η ψήφος του µέτρη-
σε!Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε λίγο αργότε-
ρα αλλά αυτή τη φορά πρόλαβε να φύγει ο κ. 
Άµποτ αλλά όχι και ο κ. Πέϊν! Στις ψηφοφορίες 
που ακολούθησαν ο κ. Άµποτ απουσίαζε και 
ο κ. Τόµσον τον κατηγόρησε ότι στηρίζει το... 
Εργατικό Κόµµα! Ο αρχηγός της Αντιπολίτευ-
σης κατηγόρησε τον κ. Τόµσον και την Εργατι-
κή κυβέρνηση για «κινήσεις εντυπωσιασµού». 
Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών, όµως, Στίβεν 
Κόνροϊ, διέψευσε κατηγορηµατικά τους ισχυρι-
σµούς του κ. Άµποτ.

Όλοι οι Αυστραλοί δικαιούνται µερίδιο 
από το µπουµ της εξορυκτικής βιοµηχανίας

Απροσδόκητη υποχώρηση 
των πωλήσεων λιανικής 

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΕΙ… ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ!

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητούνται Υπάλληλοι
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει να προσλάβει υπεύθυνα άτομα 

για μόνιμη ή μερική απασχόληση 
στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι για άτομα που θέλουν να εργαστούν σαν 
Προσωπικοί Φροντιστές Ηλικιωμένων (Personal Care Assistant)

και Εκπαιδευμένοι Νοσοκόμοι (RN), κατηγ. 1.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195 14
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 14
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Ο γενικός διευθυντής του Αυστραλιανού 
Συνδέσµου Λιανοπωλητών, Ράσελ Ζίµερµαν.

Ο αρχηγός της οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης 
Τόνι Άµποτ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
Κρίστοφερ Πέϊν ενώ τρέχουν προς την έξοδο,  
όταν ξεκίνησε η ψηφοφορία πάνω σε πρόταση  
που οι ίδιοι κατέθεσαν!

Φαρσοκωµωδία στο Κοινοβούλιο!


