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Ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερι-
κών, Μποµπ Καρ, υποστηρίζει 
ότι αν το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ι-

καστήριο απολογηθεί επίσηµα στις 
λιβυκές Αρχές, πολύ πιθανόν να 
επισπευστεί η αποφυλάκιση της Αυ-
στραλής δικηγόρου Μελίντα Τέϊλορ 
και των τριών συναδέλφων της, που 
κρατούνται µε την κατηγορία της κα-
τασκοπείας. Ο κ. Καρ προτείνει να 
ζητήσει συγνώµη το ∆ιεθνές Ποινι-
κό ∆ικαστήριο (ICC) για ανεπαρκείς 
διαβουλεύσεις µε τις λιβυκές Αρχές 
στην υπόθεση υπεράσπισης του Σάϊφ 
αλ-Ισλάµ, γιού του πρώην δικτάτορα 
της χώρας, Μουαµάρ Καντάφι. Ο 
Αυστραλός ΥΠΕΞ έκανε την πρόταση 
αυτή στον πρόεδρο του ICC, Sang-
Hyun Song, σε τηλεφωνική τους συ-
νοµιλία προχθές το βράδυ.
Η ∆ιεθνής Αµνηστία όµως, υποστη-
ρίζει ότι µια τέτοια κίνηση, θα υπο-
βαθµίσει το κύρος του δικαστηρίου.
Όπως είναι γνωστό, η δικηγόρος 
Μελίντα Τέιλορ, η διερµηνέας Έλεν 
Άσαφ από τον Λίβανο και δύο άν-
δρες ένας Ρώσος και ένας Ισπανός 
συνελήφθησαν στη Ζέντεν, 170 χλµ. 
νοτιοδυτικά της Τρίπολης, όπου εί-
χαν µεταβεί για να συναντηθούν µε 

τον Σάϊφ αλ Ισλάµ, γιο του Μουαµάρ 
Καντάφι.
Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για 
κατασκοπεία, επειδή -σύµφωνα µε 

τις Αρχές - µετέφεραν ύποπτα έγγρα-
φα στον Σάιφ Αλ Ισλάµ. Οι δύο άν-
δρες που ήταν µαζί τους, κρατούνται 
µε τη θέλησή τους.

Με την υπόσχεση ότι η Αυστρα-
λία θα συµβάλει θετικά στην 
ανοικοδόµηση της αισιοδοξί-

ας και σταθερότητας στην παγκόσµια 
οικονοµία, δεσµεύθηκε η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία 
συµµετείχε σύνοδο κορυφής των G20 
που έγινε στο Μεξικό.

Η κα Γκίλαρντ και άλλοι ηγέτες 
της G20 σε κοινή ανακοίνωσή τους, 
ασκούν πιέσεις στην Ευρώπη, προ-
κειµένου να κάνει νέα φιλόδοξα 
βήµατα ώστε να επιλύσει την κρίση 
χρέους. Προτρέπουν δε την Ευρώπη 
να πάρει «όλα τα απαραίτητα µέτρα» 

για την αντιµετώπιση της κρίσης, η 
οποία µαίνεται για περισσότερο από 
δύο χρόνια.

«Σε ότι αφορά στην Αυστραλία, εί-
µαστε υποχρεωµένοι να συνεχίσου-
µε να επενδύουµε στους τοµείς της 
απασχόλησης και των υποδοµών», 
ανέφερε η κα Γκίλαρντ από του Λος 
Κάµπος του Μεξικού, υπογραµµίζο-
ντας ότι η χώρα δεσµεύθηκε να παρα-
χωρήσει επιπλέον $7 δις στο ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο.

Κυρίαρχο θέµα της συνόδου των 
G20, σχετικά µε την παγκόσµια οι-
κονοµία, απετέλεσε η µάχη της Ευ-

ρώπης ενάντια στην κρίση χρέους, 
η οποία οδήγησε την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία να ζη-
τήσουν τη βοήθεια του ∆.Ν.Τ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξανάγκασε 
την Ισπανία να αναζητήσει βοήθεια 
για τις τράπεζές της.

Η Παγκόσµια Τράπεζα αναθεώρη-
σε προς το αρνητικότερο τις προβλέ-
ψεις της για παγκόσµια ανάπτυξη το 
2012 στο 2.5% και προειδοποίησε 
ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες βρί-
σκονται αντιµέτωπες µε µια µεγάλης 
διάρκειας οικονοµική αστάθεια των 
αγορών και περιορισµένη ανάπτυξη.

Ενάντια στην πρόταση για αύξηση του φόρου αναχώ-
ρησης από την χώρα µε βάση τον πληθωρισµό, κάθε 
χρόνο, τάσσεται η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση.

Όπως είναι γνωστό, από την 1η Ιουλίου ο φόρος αναχώ-
ρησης από την Αυστραλία θα αυξηθεί από $47 σε $55, ενώ 
από το 2013 θα αυξάνεται ετησίως µε βάση τον πληθωρι-
σµό. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού Τουρισµού και 
Μεταφορών, Τζον Λι, υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις θα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην βιοµηχανία τουρισµού. Από 
την πλευρά του, ο σκιώδης υπουργός Τουρισµού, Μποµπ 
Μπόλντγουϊν, τόνισε ότι ο Συνασπισµός θα καταψηφίσει το 
νοµοσχέδιο για µελλοντικές ετήσιες αυξήσεις του φόρου µε 
βάση τον πληθωρισµό.
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Η γραφική εργασία 
σας έχει φέρει σε αδιέξοδο;

Έχετε μείνει πίσω στη συμπλήρωση 
των αιτήσεων BAS 

ή της φορολογικής σας δήλωσης;
Χρειάζεστε κάτι περισσότερο 

από Λογιστικά;

Το Millenium Business Centre 
σας προσφέρει τις λύσεις που ψάχνετε. 

Με προσωπική εξυπηρέτηση 
από έμπειρους αντιπροσώπους BAS, 

θα φέρετε την επιχείρησή σας 
στον σωστό δρόμο.

Έμπειροι Λογιστές μπορούν 
να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο 

με την Εφορία και να μειώσουν 
τα φορολογικά σας έξοδα.

Για όλα όσα χρειάζεται 
η επιχείρησή σας, επικοινωνήστε 

με την Eλένη Πρεκετές 
στο Millenium Business Centre 

στο 02 9599 4500 
 www.mbcentre.com.au 

Ο Συνασπισμός ενάντια 
στην πρόταση για αύξηση 

του φόρου αναχώρησης

Ο σκιώδης υπουργός 
Τουρισµού, Μποµπ Μπόλντγουϊν.

Τα τέσσερα µέλη του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου βρίσκονταν στη Λιβύη για να 
συναντηθούν µε τον Σάϊφ αλ Ισλάµ (φωτ.), γιο του Μουαµάρ Καντάφι.

Μία συγνώµη θα επισπεύσει 
την αποφυλάκιση της Μελίντα Τέϊλορ

∆εσµεύσεις της πρωθυπουργού
στη Σύνοδο των G20

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κα Γκίλαρντ στη διάρκεια της οµιλίας της 
στη σύνοδο των G20 στο Μεξικό.


