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∆ιάφορα θέµατα όπως 
αυτό της τροµοκρατίας, 
της διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών, της διακίνησης 
ναρκωτικών και της λαθροµετα-
νάστευσης, συζήτησαν χθες οι 
ηγέτες της Αυστραλίας και της 
Ινδονησίας, στη συνάντησή τους 
στο Ντάργουϊν.

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, στην οµιλία της σε επίση-
µο δείπνο που παρατέθηκε στη 

Βουλή της Βόρειας Επικράτειας 
προχθές το βράδυ, τόνισε ότι τα 
προβλήµατα που απειλούσαν τις 
σχέσεις των δύο χωρών, ανή-
κουν πλέον στο παρελθόν.

Στο ίδιο µήκος κύµατος µίλησε 
και ο πρόεδρος της Ινδονησίας, 
Susilo Bambang Yudhoyono, ο 
οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι 
η τέταρτη συνάντησή του µε την 
πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ, 
«θα φέρει τις δύο χώρες ακόµη 

πιο κοντά». Ο κ. Yudhoyono 
κάλεσε, επίσης, αυστραλιανές 
επιχειρήσεις να στρέψουν το 
βλέµµα τους στην Ινδονησία για 
επενδύσεις.

Στην εκδήλωση αυτή µίλησε 
και ο αρχηγός της οµοσπονδια-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
ο οποίος συνεχάρη τον Ινδονή-
σιο πρόεδρο για τις πολιτικές και 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που 
έκανε στη χώρα του.

Πιο αισιόδοξοι για το µέλ-
λον εµφανίζονται οι πε-
ρισσότεροι Αυστραλοί, 

σύµφωνα µε τελευταία δηµοσκό-
πηση της εταιρίας Newspoll που 
έγινε για λογαριασµό της ασφα-
λιστικής εταιρίας Allianz.

Συγκεκριµένα, το 54% των 
Αυστραλών ψηφοφόρων δηλώ-
νουν αισιόδοξοι για την πορεία 
που ακολουθεί η Αυστραλία, πο-
σοστό που είναι µεγαλύτερο κατά 
6 εκατοστιαίες µονάδες απ’ αυτό 
του Μαρτίου. Απ’ αυτούς οι πε-

ρισσότεροι δηλώνουν υποστηρι-
κτές του Εργατικού Κόµµατος.

Πιο αισιόδοξοι για την πορεία 
που ακολουθεί η χώρα, δηλώ-
νουν οι ψηφοφόροι της Νότιας 
Αυστραλίας, του Κουίνσλαντ και 
της Ν.Ν.Ουαλίας.

Μείωση κατά 4 σεντς το 
λίτρο αναµένεται να ση-
µειωθεί στην τιµή της 

βενζίνης, µέσα στις επόµενες 
7-10 µέρες. Στοιχεία που έδω-
σε χθες στη δηµοσιότητας το 

Αυστραλιανό Ινστιτούτο Πετρε-
λαίου, δείχνουν ότι στο επταή-
µερο µέχρι την 1η Ιουλίου, η 
τιµή της βενζίνης στα αυστρα-
λιανά πρατήρια µειώθηκε κατά 
3,3 στα 135,3 σεντς το λίτρο.

Την προηγούµενη βδοµάδα 
το Σίδνεϊ είχε την φθηνότερη 
βενζίνη µε 129,5 σεντς το λί-
τρο, ενώ το Ντάργουϊν είχε την 
ακριβότερη µε 154,8 σεντς το 
λίτρο.

Ελεύθερα αφέθηκαν τα τέσ-
σερα µέλη του προσωπικού 
του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ι-

καστηρίου (ICC), τα οποία είχαν 
τεθεί τον Ιούνιο υπό κράτηση 
στη Λιβύη, µετά τη συνάντηση 
που είχαν µε τον γιο του Μου-
αµάρ Καντάφι, στις φυλακές της 
Ζέντεν. Ανάµεσά τους είναι και 
η Αυστραλή δικηγόρος, Μελί-
ντα Τέϊλορ που ως γνωστόν είχε 
κατηγορηθεί για κατασκοπεία, 
επειδή - σύµφωνα µε τις Λιβυ-
κές Αρχές - µετέφεραν ύποπτα 
έγγραφα στον Σάϊφ Αλ Ισλάµ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε µετά από 
τη συγνώµη που ζήτησε ο πρό-

εδρος του ICC, για τις «δυσκο-
λίες» που προέκυψαν από την 
αποστολή των µελών του προ-
σωπικού.

Τα άλλα τρία µέλη του προ-
σωπικού του ∆ιεθνούς Ποινι-
κού ∆ικαστηρίου που αφέθηκαν 
ελεύθερα, είναι η διερµηνέας 
Έλεν Άσαφ από τον Λίβανο 
και δύο άνδρες, ένας Ρώσος 
και ένας Ισπανός. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τις Αρχές του Λι-
βάνου που έκαναν τις απαραί-
τητες κινήσεις, προκειµένου να 
επιτρέψουν την απελευθέρωση 
των µελών του προσωπικού του 
ICC, έτσι ώστε να ενωθούν αυ-

τοί ξανά µε τις οικογένειές τους», 
είπε σε συνέντευξη Τύπου ο 
πρόεδρος του ∆ικαστηρίου.

Την άµεση ικανοποίησή του 
για την απελευθέρωση της Με-
λίντα Τέϊλορ και των τριών συ-
ναδέλφων της, εξέφρασε και ο 
Αυστραλός υπουργός Εξωτερι-
κών, Μποµπ Καρ, ο οποίος να 
σηµειωθεί ότι είχε µεταβεί τον 
προηγούµενο µήνα στην Τρίπο-
λη και είχε συναντήσεις µε Λί-
βυους αξιωµατούχους, ζητώντας 
την αποφυλάκιση της Τέϊλορ και 
των συναδέλφων της.

Η Μελίντα Τέϊλορ βρίσκεται 
από χθες στην Ολλανδία.Στο πλαίσιο της καθιερωµέ-

νης πλέον προβολής ταινιών 
στην αίθουσα του Αγίου Σπυ-

ρίδωνα στο Kingsford υπό την αι-
γίδα του Ελληνικού Κέντρου Πρό-
νοιας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
ανακοινώνεται ότι αύριο, Πέµπτη 
5 Ιουλίου, και ώρα 9:30 ο Κώστας 
Τζαβέλλας και ο Τάσος Πέτρου θα 
παρουσιάσουν τη µεγάλη δηµι-
ουργία του Μιχάλη Κακογιάννη, 
«Ιφιγένεια». Την ταινία που προ-
τάθηκε για βραβείο Όσκαρ καλύ-
τερης ταινίας καθώς και για τον 
Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των 

Καννών κι απέσπασε περισσότερα 
από 20 διεθνή βραβεία. Πρωτα-
γωνιστούν ο Κώστας Καζάκος, η 
Ειρήνη Παππά, ο Κώστας Καρράς 
και χιλιάδες κοµπάρσοι. Στο ρόλο 
της Ιφιγένειας η πρωτοεµφανιζό-
µενη Τατιάνα Παπαµόσχου. Θα 
προσφερθούν όπως πάντα καφές, 
τσάι, µπισκότα και κουλουράκια, 
καθώς και µεσηµεριανό φαγητό 
µαγειρεµένο από τις ακούραστες 
κυρίες του Γυναικείου Τµήµατος 
του Αγίου Σπυρίδωνα. Η είσοδος 
είναι δωρεάν κι είναι όλοι ευ-
πρόσδεκτοι.

Ελεύθερη η Μελίντα Τέϊλορ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΒΥΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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Πέφτει η τιµή της βενζίνης

Mε αισιοδοξία ατενίζουν οι Αυστραλοί το μέλλον 


