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Μικρότερο από ότι 
αναµενόταν ήταν 
το εµπορικό έλ-

λειµµα της Αυστραλίας το 
Μάϊο, καθώς η χώρα επω-
φελήθηκε από τις εξαγω-
γές-ρεκόρ προς την Κίνα, 
σε άλλη µία ένδειξη της ευ-
ελιξίας της στις ανησυχίες 
παγκοσµίως.

Τα επίσηµα στοιχεία εµ-
φάνισαν ότι το έλλειµµα 
διαµορφώθηκε στα $285 
εκατ. το Μάϊο, ενώ οι εκτι-
µήσεις έκαναν λόγο για 
$500 εκατ. Επίσης, το έλ-
λειµµα του Απριλίου ανα-
θεωρήθηκε πτωτικά στα 
$26 εκατ. από την αρχική 
εκτίµηση των $203 εκατ.

Χαρακτηριστικό είναι 
πως η Αυστραλία εµφά-
νισε αύξηση 14% στις 
εµπορικές εξαγωγές προς 
την Κίνα, που είναι η µε-
γαλύτερή της αγοράς. Για 
το ενδεκάµηνο µέχρι το 
Μάϊο, οι εξαγωγές στην 
Κίνα αυξήθηκαν 19% στα 
$69,6 δισ.

«Μυστικό όπλο» 
του αρχηγού 
της οµοσπον-

διακής αντιπολίτευσης, Τόνι  
Άµποτ, χαρακτήρισε το κόµ-
µα των Αυστραλών Οικολό-
γων, ο συνδικαλιστής Πολ 
Χόουζ (Paul Howes). Ο κ. 
Χόουζ ζήτησε µάλιστα από 

την κυβέρνηση Γκίλαρντ να 
κρατήσει σε απόσταση τους 
Οικολόγους, οι οποίοι όπως 
είπε, σε πολλές έδρες µοιρά-
ζουν τις ψήφους προτίµησής 
τους στα δύο, ευνοώντας 
έτσι τον Συνασπισµό. Οι δη-
λώσεις του κ. Χόουζ έγιναν 
µετά απ’ αυτές του Εργατι-

κού Σαµ Νταστιάρι (Sam 
Dastyari), ο οποίος άσκησε 
αυστηρή κριτική σε βάρος 
των Πρασίνων, που δεν 
συµβιβάζονται στο θέµα των 
αιτούντων άσυλο. Ο κ. Ντα-
στιάρι χαρακτήρισε µάλιστα 
ορισµένες πολιτικές των 
Πρασίνων ως «ακραίες».

Την άποψη ότι οι δηλώ-
σεις της συζύγου του 
Κέβιν Ραντ για την πι-

θανότητα επαναδιεκδίκησης 
της αρχηγίας του Εργατικού 
Κόµµατος από τον πρώην 
πρωθυπουργό, είναι ενά-
ντια στο εθνικό συµφέρον 
και αποσταθεροποιούν το 
κόµµα, εξέφρασε χθες η αρ-
χηγός του κόµµατος των Αυ-
στραλών Οικολόγων, Κρι-
στίν Μιλν (Christine Milne).

Να σηµειωθεί ότι σε δη-
λώσεις της στις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτή-

µατος Φαίρφαξ, η σύζυγος 
του κ. Ραντ,  Therese Rein, 
δήλωσε ότι ο άντρας της θα 
επιστρέψει στην αρχηγία του 
Εργατικού Κόµµατος, µόνο 
αν του το ζητήσουν τα µέλη 
της παράταξης.

Η γερουσιαστής Μιλν δή-
λωσε ότι ο κ. Ραντ οφείλει να 
ξεκαθαρίσει τη θέση του στο 
θέµα της αρχηγίας, παρά να 
µιλούν εκ µέρους του µέλη 
της οικογένειά τους. «Οι δη-
λώσεις της συζύγου του κ. 
Ραντ δεν αφήνουν την παρα-
µικρή αµφιβολία ότι ο πρώ-

ην πρωθυπουργός συνεχίζει 
να έχει στραµµένο το βλέµµα 
του στην αρχηγία του Εργα-
τικού Κόµµατος. Αυτό όµως 
αποσταθεροποιεί το κόµµα», 
τόνισε η αρχηγός των Πρα-
σίνων. Στη συνέχεια η γε-
ρουσιαστής κάλεσε τα µέλη 
του Εργατικού Κόµµατος να 
ενώσουν τις δυνάµεις τους 
για να αντικρούσουν την 
εκστρατεία του αρχηγού της 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
ενάντια στην επιβολή του 
φόρου στις εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα.

Μικρότερο των εκτιμήσεων 
το εμπορικό έλλειμμα 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ 14
69

2

Η Αυστραλία θα πα-
ραχωρήσει επιπλέ-
ον $5 εκατοµµύρια 

σε ανθρωπιστική βοήθεια 
προς την Συρία.

Την σχετική ανακοίνω-
ση έκανε προχθές από το 
Παρίσι, ο υπουργός Εξω-
τερικών, Μποµπ Καρ.

Ο κ. Καρ δήλωσε ότι η 

κατάσταση στη Συρία έχει 
φτάσει σε πολύ κρίσιµο 
σηµείο, τονίζοντας ότι 
περισσότερα από 10.000 
άτοµα έχουν χάσει τη ζωή 
τους και εκατοντάδες χι-
λιάδες άλλα χρειάζονται 
άµεση βοήθεια.

«Η Αυστραλία έχει ενώ-
σει τη φωνή της µε τη δι-

εθνή κοινότητα, ζητώντας 
τον τερµατισµό της αιµα-
τοχυσίας», τόνισε ο Αυ-
στραλός ΥΠΕΞ.

Με τα επιπλέον $5 εκα-
τοµµύρια, η οικονοµική 
βοήθεια της Αυστραλίας 
προς τη Συρία, ανέρχεται 
σε συνολικά $16 εκατοµ-
µύρια.

Στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο κατά της 
οµοσπονδιακής κυ-

βέρνησης για την έξτρα 
φορολόγηση στα ορυχεία, 
καταφεύγει η κυβέρνηση 
του Κουίνσλαντ. Συγκε-
κριµένα, ο Όµιλος Εξό-
ρυξης Μεταλλευµάτων 
Fortescue, καταφεύγει 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 
ενάντια στον φόρο MRRT 

που επιβάλλεται στα ορυ-
χεία, υποστηρίζοντας ότι 
είναι αντισυνταγµατικός.

Ο Γενικός Εισαγγελέας 
του Κουίνσλαντ, Jarrod 
Bleijie, σε χθεσινές του 
δηλώσεις τόνισε ότι αµφι-
σβητείται αυτή τη στιγµή 
η συνταγµατική εγκυρότη-
τα του φόρου. Ο κ. Bleijie 
υποστηρίζει ότι ο φόρος 
πρέπει να είναι ο ίδιος 

για όλες τις εταιρίες εξό-
ρυξης µεταλλευµάτων και 
όχι ανάλογα µε το αν βρί-
σκονται στις πιο πλούσιες 
από πλευρά κοιτασµάτων 
περιοχές της χώρας. Ο 
Γενικός Εισαγγελέας του 
Κουίνσλαντ υποστηρίζει 
ότι το ισχύον σύστηµα 
φορολόγησης κάνει δια-
κρίσεις σε ορισµένες πο-
λιτείες.

Επιπλέον $5 εκ. προς τη Συρία

ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΙΛΝ:

«Οι φήμες για επιστροφή 
του Κέβιν Ραντ στην αρχηγία, 
αποσταθεροποιούν το Εργατικό Κόμμα»

«Οι Πράσινοι 
μυστικό όπλο του Τόνι Άμποτ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗ ΠΟΛ ΧΟΟΥΖ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Στο Ανώτατο Δικαστήριο καταφεύγει 
η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗ ΠΟΛ ΧΟΟΥΖ


