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Η Αυστραλία αίρει  τις κυρώσεις 
κατά της Μιανµάρ

Την πρόθεση της χώρας του 
να άρει τις οικονοµικές και 
ταξιδιωτικές κυρώσεις που 

είχαν επιβληθεί στη Μιανµάρ 
(πρώην Βιρµανία), ύστερα από 
το πραξικόπηµα στις αρχές του 
1990, ως επιβράβευση στις µε-
ταρρυθµίσεις τις οποίες προωθεί 
εδώ και αρκετό χρονικό διάστη-
µα η µεταβατική κυβέρνηση του 
προέδρου Thein Sein, εξέφρασε 
ο υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ 
Καρ, µετά την επίσηµη επίσκεψη 
που πραγµατοποίηση την προη-
γούµενη βδοµάδα στη χώρα. «Η 
Μιανµάρ έκανε µεγάλα βήµατα 
την προηγούµενη χρονιά, αν και 
υπάρχουν κι άλλα που πρέπει 
να γίνουν. Φθάσαµε στο σηµείο 
στο οποίο η άρση των κυρώ-
σεων είναι ο καλύτερος τρόπος 
να προωθήσουµε την περαιτέ-
ρω πρόοδο», σηµείωσε κ. Καρ. 
Όπως είναι γνωστό, ο Αυστραλός 
υπουργός Εξωτερικών είχε συνα-
ντήσεις µε κορυφαία στελέχη της 
κυβέρνησης στη Μιανµάρ, ενώ 

συναντήθηκε και µε την επικε-
φαλής του κόµµατος «Ένωση για 
τη ∆ηµοκρατία» (NLD), Aung 
San Suu Kyi, η οποία πραγµατο-
ποίησε πριν από λίγες ηµέρες το 
πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό 
µετά από 23 χρόνια. Ο κ. Καρ 
απηύθυνε επίσηµη πρόσκληση 
στην κα Aung San Suu Kyi για να 
επισκεφθεί την Αυστραλία και η 

νοµπελίστρια Ειρήνης την αποδέ-
χθηκε λέγοντας ότι θα επισκεφθεί 
την 5η ήπειρο µέσα στον επόµενο 
χρόνο.  Η άρση των οικονοµικών 
κυρώσεων, η οποία ακολουθεί 
αντίστοιχη των Η.Π.Α., πρόκει-
ται να τεθεί σε ισχύ τις επόµενες 
εβδοµάδες, όµως το εµπάργκο 
στις πωλήσεις όπλων της Αυστρα-
λίας θα συνεχίσει να εφαρµόζεται.

∆ριµύτατη επίθεση κατά της 
πολιτικής της οµοσπονδια-
κής αντιπολίτευσης στο θέµα 

των προσφύγων, εξαπέλυσε χθες το 
κόµµα των Αυστραλών Οικολόγων, 
διά στόµατος της γερουσιαστή Σάρα 
Χάνσον Γιανγκ. Η κα Γιάνγκ τόνισε 
ότι η νέα πολιτική της αντιπολίτευ-
σης στο θέµα των αιτούντων άσυλο, 
«θα έκανε πολλά στελέχη του Φι-
λελευθέρου Κόµµατος να σκύψουν 
το κεφάλι από ντροπή». Να σηµει-
ωθεί ότι ο αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
δήλωσε το Σάββατο ότι µια κυβέρ-
νηση Συνασπισµού θα απορρίπτει 
τις αιτήσεις των προσφύγων για 
άσυλο, που έρχονται στην Αυστρα-
λία χωρίς τα σχετικά έγγραφα που 

πιστοποιούν την κατάστασή τους. 
Η γερουσιαστής Γιανγκ τόνισε ότι η 
δήλωση αυτή του κ. Άµποτ έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση µε τις ευθύνες 
της Αυστραλίας κάτω από τη διεθνή 
σύµβαση για τους πρόσφυγες.

«Σε περιπτώσεις όπου πρόσφυ-
γες δεν µπορούν να προσκοµίσουν 
έγγραφα που πιστοποιούν την κα-
τάστασή τους, επιβάλλεται να τους 
χειριστούµε µε λεπτότητα, να τους 
δώσουµε το πλεονέκτηµα της αµφι-
βολίας και όχι να τους διώχνουµε 
από τη χώρα. Άλλωστε όλοι γνω-
ρίζουµε ότι πολλά άτοµα εγκαταλεί-
πουν τις πολυτάραχες χώρες τους 
χωρίς έγγραφα για πολλούς και 
διάφορους λόγους», τόνισε η Πρά-
σινη γερουσιαστής.

Από καρκίνο του µαστού 
προσβλήθηκε η διάσηµη 
τηλεπαρουσιάστρια, Kerri-

Ann Kennerley. Αυτό αποκάλυψε 
το πρωϊνό πρόγραµµα του καναλιού 
7, «Sunrise», τονίζοντας ότι η 58χρο-
νη τηλεπαρουσιάστρια υποβλήθηκε 
σε µαστογράφηµα πριν λίγες βδοµά-
δες, που επιβεβαίωσε τις ανησυχίες 
των γιατρών για καρκίνο του µα-
στού. Η Kerri-Ann Kennerley καθυ-
στέρησε την χειρουργική επέµβαση 
για την αφαίρεση του όγκου, λόγω 
των υποχρεώσεών της µε τον τηλε-

οπτικό διαγωνισµό χορού, Dancing 
With The Stars. Η 58χρονη τηλε-
παρουσιάστρια σε συνέντευξή της 
στο περιοδικό «New Idea», τόνισε 
ότι σύµφωνα µε τους γιατρούς της, 
η διάγνωση έγινε όταν έχασε 8 κιλά 
ως διαγωνιζόµενη στο πρόγραµµα 
Dancing With The Stars. «Το τηλεο-
πτικό αυτό πρόγραµµα ίσως να µου 
έχει σώσει τη ζωή, εφόσον σύµφω-
να µε τους γιατρούς, δεν θα καταλά-
βαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά αν 
δεν έχανα αυτό το βάρος», δήλωσε 
η 58χρονη στο εν λόγω περιοδικό.

Σε ειδικά τεστ θα υποβάλλονται 
παιδιά τριών ετών για να εντο-
πιστούν έγκαιρα τυχόν ψυχο-

διανοητικά προβλήµατά τους και αν 
είναι δυνατόν να αντιµετωπίζονται 
αποτελεσµατικά.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραµ-
µα που εξήγγειλε η κυβέρνηση Γκί-
λαρντ σε µια προσπάθεια να εντοπι-
στούν γύρω στις 27.000 παιδιά τα 
οποία, σύµφωνα µε τους κυβερνη-
τικούς υπολογισµούς, ενδεχοµένως 
να αντιµετωπίζουν πρόβληµα και να 
χρειάζονται βοήθεια.

Ο Αυστραλιανός Ιατρικός Σύλ-

λογος υποστηρίζει πως αν και η 
κίνηση είναι σωστή, µιας και οι 
περισσότερες ψυχοδιανοητικές τά-
σεις εµφανίζονται στις πρώτες τάξεις 
του δηµοτικού, εντούτοις υπάρχει ο 
κίνδυνος να γίνει λάθος διάγνωση 
και να δοθούν στα ανήλικα παιδιά 
ψυχιατρικά φάρµακα που ίσως τους 
κάνουν κακό.

Ο επικεφαλής του προγράµµατος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Cris 
Tanti, ανέφερε πως «οι γονείς που 
πραγµατικά αγωνίζονται µε τα παι-
διά τους, θα πρέπει να είσαι σε θέση 
να τα βοηθήσουν από µικρή ηλικία». 

Η οµοσπονδιακή υπουρ-
γός Οικονοµικών, Πένι 
Γουόνγκ, απέρριψε κατη-

γορηµατικά την πρόταση εργα-
τικού συνδικάτου, να παρέµβει 
η κυβέρνηση και να προσφέρει 
χέρι βοήθειας - όπως έκανε µε τις 
αυστραλιανές αυτοκινητοβιοµη-
χανίες - και στον κατασκευαστικό 
τοµέα της χώρας. Ο γραµµατέας 
της Αυστραλιανής Συνοµοσπον-
δίας Εργατικών Συνδικάτων, 
ACTU, Ντέϊβ Όλιβερ, ζήτησε 
από την κυβέρνηση Γκίλαρντ να 
βοηθήσει τον κατασκευαστικό το-
µέα της χώρας, αλλά και άλλους 
τοµείς της βιοµηχανίας που αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα, όπως 
ακριβώς έκανε πρόσφατα µε την 
αυτοκινητοβιοµηχανία Χόλντεν  
Η γερουσιαστής Γουόνγκ τόνι-

σε ότι η αυστραλιανή οικονοµία 
βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε µια 
µεταβατική περίοδο, που δεν 
επιτρέπει στην κυβέρνηση να 
προσφέρει οικονοµική βοήθεια 
σε όλους τους τοµείς της ντόπιας 
βιοµηχανίας που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα. «Σε τελική ανάλυση 
η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να 
χειριστεί όσο καλύτερα µπορεί τα 
χρήµατα των φορολογούµενων», 
δήλωσε χαρακτηριστικά η κα 
Γουόνγκ σε συνέντευξή της στο 
Sky News.

Τις ανησυχίες της αυστραλι-
ανής κυβέρνησης για την 
ασφάλεια της δικηγόρου 

Μελίντα Τέϊλορ, εξέφρασε στον 
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερι-
κών της Λιβύης, Μοχάµεντ Αζίζ, 
ο κ. Μποµπ Καρ. Ο Αυστραλός 
ΥΠΕΞ, τόνισε ότι ο κ. Αζίζ τον 
επιβεβαίωσε πως η 36χρονη 
Αυστραλή δικηγόρος είναι σώα 
και αβλαβής και ότι κρατείται 
από τις λιβυκές αρχές στην Ζι-
ντάν, βορειοδυτικά της χώρας.

Η κα Τέϊλορ συνελήφθη την 

περασµένη Πέµπτη, ενώ εκπρο-
σωπούσε στο δικαστήριο τον 
Σιφ Αλ-Ισλάµ, γιό του πρώην 
Λίβυου ηγέτη, Μουαµάρ Καντά-
φι. Η 36χρονη συνελήφθη µαζί 
µε άλλα τρία µέλη του προσωπι-
κού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου 
κατά του Εγκλήµατος.

 Ο κ. Καρ ζήτησε από τον 
Λίβυο αναπληρωτή ΥΠΕΞ, να 
επιτραπεί σε παράγοντες της αυ-
στραλιανής πρεσβείας στην Τρί-
πολη, να επισκεφθούν την κα 
Τέϊλορ στο κρατητήριο.

Σκληρή επίθεση των Πρασίνων
κατά του Συνασπισμού

Η κυβέρνηση αρνείται να προσφέρει 
χέρι βοήθειας στον κατασκευαστικό τοµέα 

Από καρκίνο του μαστού 
προσβλήθηκε η Kerri-Ann Kennerley

Από τη συνάντηση του Αυστραλού ΥΠΕΞ, Μποµπ Καρ, µε την αρχηγό 
της αντιπολίτευσης της Μιανµάρ, Aung San Suu Kyi.

Σώα και αβλαβής στη Λιβύη
η Αυστραλή δικηγόρος

Η Αυστραλή δικηγόρος, Μελίντα Τέϊλορ.

Ψυχοδιανοητικά τεστ 
σε τρίχρονα παιδιά


