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Ανώτατο στέλεχος της οµοσπονδιακής κυ-
βέρνησης διέψευσε κατηγορηµατικά τις 
πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι ο Κέβιν 

Ραντ έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό να προε-
τοιµάζει το έδαφος για να διεκδικήσει εκ νέου την 
αρχηγία του Εργατικού Κόµµατος από την πρω-
θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ.

Σύµφωνα µε το εκδοτικό συγκρότηµα της 
Φαίρφαξ, πολλά στελέχη του Εργατικού Κόµµα-
τος ανησυχούν ότι η κα Γκίλαρντ θα χάσει την 
υποστήριξη πολλών βουλευτών αν τελικά το πα-
κέτο αποζηµίωσης δεν αντιστρέψει τα αισθήµατα 
της πλειονότητας των ψηφοφόρων ενάντια στον 
φόρο ρύπανσης. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν 

ότι ο κ. Ραντ αύξησε τον αριθµό βουλευτών που 
τον υποστηρίζουν κατά 10 έως 12 από τον περα-
σµένο Φεβρουάριο που είχε διεκδικήσει ανεπι-
τυχώς την αρχηγία της παράταξης. Ο υπουργός 
Στίβεν Κόνροϊ, όµως, υποστηρίζει ότι δεν υπάρ-
χει η παραµικρή πιθανότητα για επιστροφή του 
κ. Ραντ στην αρχηγία. «Η πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ παρέχει στη χώρα την ηγεσία που 
χρειάζεται. Οι πιθανότητες επιστροφής του κ. 
Ραντ στην αρχηγία, είναι µηδαµινές», τόνισε ο 
γερουσιαστής Κόνροϊ και συνέχισε: «Πιστεύω ότι 
η αντικατάσταση του κ. Ραντ από την κα Γκίλαρντ 
πριν σχεδόν δύο χρόνια, ήταν η πιο κατάλληλη 
κίνηση», τόνισε ο γερουσιαστής Κόνροϊ.

«Μηδαµινές οι πιθανότητες 
επιστροφής του Κέβιν Ραντ 
στην αρχηγία των Εργατικών»

ΣΤΙΒΕΝ ΚΟΝΡΟΪ:

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.
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Στη Βραζιλία βρίσκεται από προχθές η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία συµ-
µετέχει στην τριήµερη ∆ιάσκεψη για τη βι-

ώσιµη ανάπτυξη στο Ρίο (Rio+20). Η ∆ιάσκεψη 
αυτή γίνεται 20 χρόνια µετά το Earth Summit, 
στο οποίο ενθαρρύνθηκαν πολλές κυβερνήσεις 
να λάβουν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής, για την προστασία των 
ωκεανών και για να σταµατήσει η εκδάσωση. Το 
κόµµα των Αυστραλών Οικολόγων, ζητά από την 
πρωθυπουργό να υποστηρίξει σθεναρά την υπο-
γραφή µιας συµφωνίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η Γερουσιαστής των Πρασίνων, 
Λαρίσα Γουότερς, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε 
Τζανέϊρο, υποστηρίζει ότι το προσχέδιο της συµ-
φωνίας δεν δεσµεύει τις αναπτυγµένες χώρες στη 
λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Να σηµειωθεί ότι την παραµονή της έναρξης 
των εργασιών της ∆ιάσκεψης, ο Οργανισµός 
Ηνωµένων Εθνών έκρουσε τον κώδωνα του κιν-
δύνου - για άλλη µια φορά - κάνοντας λόγο για 
κίνδυνο µη αναστρέψιµων αλλαγών. 

Ο ΟΗΕ εντείνει τις πιέσεις για άµεσα και απο-
φασιστικά βήµατα στη µάχη για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στη νεότερη έκθεσή του για 
την κατάσταση του πλανήτη, Geo 5, το Περιβαλ-
λοντικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ (UNEP) προχω-
ρά σε έναν εν µέρει καταστροφικό απολογισµό 
όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων που 
έχουν τεθεί. Μετά από «εκατοµµύρια δηλώσεων» 

και εκατοντάδες συµφωνίες δεν διαπιστώνεται 
η παραµικρή πρόοδος στους περισσότερους το-
µείς. «Καταδικάζουµε τους ανθρώπους να µην 
έχουν αργότερα επιλογή», είπε χαρακτηριστικά 
κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο εκτελεστικός 
διευθυντής του UNEP Άχιµ Στάϊνερ. Η διεθνής 
κοινότητα έχει επιτύχει «σηµαντική» πρόοδο σε 
µόλις τέσσερις από τους 90 στόχους για το περι-
βάλλον. Αυτοί αφορούν στη µείωση ουσιών που 
βλάπτουν το στρώµα του όζοντος, τη µείωση της 
ποσότητας µολύβδου στα καύσιµα, την καλύτερη 
πρόσβαση σε πόσιµο νερό καθώς και τον περιο-
ρισµό της θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία, ωστό-
σο, παραµένει σε δραµατικά επίπεδα. Οι τοµείς 
όπου δεν έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος ωστόσο 
είναι πολύ περισσότεροι: για παράδειγµα στο πε-
δίο της προστασίας του κλίµατος. Όπως τονίζεται 
στην έκθεση, εάν δεν αλλάξουν τα µοντέλα πα-
ραγωγής και κατανάλωσης, η µέση θερµοκρασία 
ενδέχεται να αυξηθεί κατά τρεις βαθµούς µέχρι 
το τέλος του αιώνα, κάτι που θα είχε ανυπολόγι-
στες συνέπειες. Επίσης, ανησυχητικός είναι και 
ο απολογισµός στο πεδίο της βιοποικιλότητας µε 
χιλιάδες είδη να απειλούνται µε εξαφάνιση παρά 
τις διεθνείς συµφωνίες για την προστασία τους. 
Στη ∆ιάσκεψη για τη βιώσιµη ανάπτυξη στο Ρίο, 
στην οποία συµµετέχουν 100 και πλέον πρωθυ-
πουργών και αρχηγών κρατών, αναµένεται να 
δροµολογηθεί το σχέδιο της «Πράσινης Οικονο-
µίας» και να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης 
και υλοποίησης συγκεκριµένων στόχων.

ΣΤΟ ΡΙΟ

Στη Διάσκεψη για την βιώσιμη ανάπτυξη 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ


