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Την υπόσχεση ότι αν κερδί-
σει τις επόµενες εκλογές, 
δεν πρόκειται να προβεί 

σε περικοπές στον τοµέα της 
άµυνας, έκανε χθες ο εκπρόσω-
πος του Συνασπισµού, Στιούαρτ 
Ρόµπερτ, ο οποίος παράλληλα 
άσκησε σκληρή επίθεση κατά 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ, που 
ανακοίνωσε ότι θα µειώσει τις 

επιχορηγήσεις της στο υπουρ-
γείο Άµυνας κατά $5,4 δις µέχρι 
το έτος 2015-2016.

Ο κ. Ρόµπερτ τόνισε ότι σε πα-
ρόµοια θέση είχε βρεθεί και η 
πρώην κυβέρνηση του Τζον Χά-
ουαρντ, αλλά ο τότε πρωθυπουρ-
γός προτίµησε να µην µειώσει τα 
κονδύλια στον τοµέα της άµυνας.

«Μια κυβέρνηση Συνασπι-

σµού δεν πρόκειται να µειώσει 
τον προϋπολογισµό της στον 
τοµέα της άµυνας. ∆εν αποτελεί 
άλλωστε κοινό µυστικό το γεγο-
νός ότι τα συντηρητικά κόµµα 
αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη 
σοβαρότητα και ευθύνη θέµατα 
που αφορούν στην εθνική µας 
ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Ρόµπερτ.

Την άποψη ότι η Αυστραλή 
δικηγόρος Μελίντα Τέϊλορ 
πιθανόν να αποφυλακι-

στεί σύντοµα, αν ο εργοδότης 
της ζητήσει συγνώµη από την 
λιβυκή κυβέρνηση, εξέφρασε 
χθες ο υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ. Ο γερουσιαστής 
Καρ, ο οποίος βρίσκεται στη Λι-
βύη, πιέζει τις τοπικές Αρχές να 
αποφυλακίσουν την κα Τέϊλορ, 
η οποία κρατείται από τις 7 Ιου-
νίου. Σε δηλώσεις του στο ABC 
Radio, ο Αυστραλός υπουργός 
τόνισε ότι µετά τη συνάντησή 

του µε τον πρωθυπουργό της 
Λιβύης και τον αναπληρωτή 
υπουργό Εξωτερικών, η αποφυ-
λάκιση της κας Τέϊλορ θεωρεί-

ται πλέον βέβαιη εφόσον έχουν 
ολοκληρωθεί οι έρευνες στην 
όλη υπόθεση.

Όπως είναι γνωστό, η Αυ-
στραλή δικηγόρος και άλλοι 
τρεις εκπρόσωποι του ∆ιεθνούς 
Ποινικού ∆ικαστηρίου, συνε-
λήφθησαν µετά την συνάντησή 
τους µε τον Σεϊφ αλ-Ισλάµ, γιό 
του πρώην δικτάτορα της Λιβύ-
ης Μουαµάρ Καντάφι, στις φυ-
λακές του Ζιντάν.

Η Τέϊλορ είχε κατηγορηθεί ότι 
παρέδωσε στον κρατούµενο µια 
κωδικοποιηµένη επιστολή.

Θέµα χρόνου η αποφυλάκιση
της Μελίντα Τέϊλορ

ΒΕΒΑΙΟΣ Ο ΜΠΟΜΠ ΚΑΡΜΠΟΜΠ ΚΑΡ:

Την πρόβλεψη ότι στο επό-
µενο δεκαπενθήµερο οι 
τιµές των καυσίµων θα 

πέσουν στο χαµηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων 18 µηνών, έκανε 
χθες το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Πετρελαίου. Σχετική ανακοί-
νωση αναφέρει ότι κατά µέσον 
όρο η τιµή της αµόλυβδης βεν-
ζίνης µειώθηκε κατά 2 σεντς το 

λίτρο (σε 141,6 σεντς το λίτρο) 
στα πρατήρια της χώρας, στην 
βδοµάδα µέχρι την περασµένη 

Κυριακή. Η τιµή της βενζίνης 
αναµένεται να µειωθεί κατά επι-
πλέον 4 σεντς το λίτρο µέσα στο 
επόµενο δεκαπενθήµερο.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
δόθηκαν στη δηµοσιότητα, η 
Μελβούρνη έχει τη φθηνότερη 
βενζίνη (131,3 σεντς το λίτρο) 
και το Ντάργουϊν την πιο ακριβή 
(157,8 σεντς το λίτρο).

Πέφτουν οι τιµές καυσίµων

Μια κυβέρνηση Συνασπισµού 
δεν θα µειώσει τον προϋπολογισµό 
στον τοµέα της άµυνας

To Εκπαιδευτικό Τμήμα
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Μία μοναδική ευκαιρία για τους γονείς  
να απολαύσουν ένα ήσυχο καφέ και σνακς  

στο “Καφενείο” ενώ τα παιδιά θα διασκεδάζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα:
0410 635 386 Christine Lynch
0421 339 660 Helen Katsaros

Σας περιμένουμε μαζί με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, 
τα ανίψια σας, την οικογένειά σας ή τους φίλους σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καραόκε - Bop Till You Drop - Χρωματισμός Προσώπου
Ζωγραφική φιγούρων - βραβεία για την καλύτερη!

και πολλά άλλα διασκεδαστικά παιχνίδια και διαγωνισμοί

στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394-396 Princes Highway, Rockdale. 

την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012,  
μεταξύ 11 π.μ. - 4 μ.μ
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