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Η Αποθεµατική Τράπεζα της χώρας, 
διά στόµατος του ∆ιοικητή της Γκλεν 
Στίβενς, άφησε να εννοηθεί ότι δεν 

πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω µείωση 
των επιτοκίων, τουλάχιστον στο άµεσο µέλ-
λον. Ο κ. Στίβενς τόνισε ότι η νοµισµατική 
πολιτική που ακολουθεί η κεντρική τράπε-
ζα είναι η πιο κατάλληλη για την αυστραλι-
ανή οικονοµία.

Να υπενθυµίσουµε ότι στη συνεδρίαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αποθεµα-
τικής Τράπεζας στις αρχές αυτού του µήνα, 
αποφασίστηκε να παραµείνουν αµετάβλητα 
τα επιτόκια στο 3,5%.

Τ ο µεγαλύτερο οδικό τούνελ της Αυ-
στραλίας, µήκους 6,7 χιλιοµέτρων, 
έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία από 

τα µεσάνυχτα της Τρίτης. Πρόκειται για τη 
σήραγγα στο Μπρίσµπαν που ενώνει το αε-
ροδρόµιο µε το κέντρο της πόλης αλλά και 
τις γειτονικές περιοχές. Να σηµειωθεί ότι το 
τούνελ αυτό, ήταν ένας από τους λόγους που 
ανατέθηκε στο Μπρίσµπαν η διοργάνωση 
της Σύνοδο Κορυφής των G20, το 2014.

∆εν θα µειωθούν 
άλλο τα επιτόκια

Άνοιξε το μεγαλύτερο 
οδικό τούνελ της χώρας

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΗΚΟΥΣ 6,7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΟΝΙ ΑΜΠΟΤ: 

ΠΑΡΑ ΤΗ «∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΕΡΑ

«Η Κίνα θα πετύχει περισσότερα 
αν στραφεί στη δηµοκρατία»

Παγκοσµίου φήµης δικηγόρος
στο πλευρό του Τζούλιαν Ασάντζ

Τ ην άποψη ότι η Κίνα 
θα πετύχει πολύ πε-
ρισσότερα οικονοµι-

κά αν ενστερνιστεί τη δη-
µοκρατία και µεγαλύτερες 
νοµικές ελευθερίες, εξέ-
φρασε ο αρχηγός της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ.

Ο κ. Άµποτ τόνισε ότι 
παρά τις διαφωνίες ανάµε-

σα στην Αυστραλία και την 
Κίνα, είναι σηµαντικό να 
αναγνωρίσουµε τη σηµα-
ντική βελτίωση που παρα-
τηρήθηκε τις τελευταίες δε-
καετίες στο βιοτικό επίπεδο 
των κατοίκων της ασιατικής 
αυτής χώρας. Ο αρχηγός 
του Συνασπισµού απέρριψε 
κατηγορηµατικά τους ισχυ-
ρισµούς ότι µια µέρα στο 

άµεσο µέλλον η Αυστραλία 
θα κληθεί να επιλέξει ανά-
µεσα στην συµµαχία της µε 
τις Ηνωµένες Πολιτείες και 
τις εµπορικές της σχέσεις 
µε την Κίνα. Οι επισηµάν-
σεις αυτές έγιναν σε εκδή-
λωση µε ηγετικά στελέχη 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο 
της τριήµερης επίσκεψής 
του στην Κίνα.

Ο Ισπανός δικηγόρος Μπαλτασάρ 
Γκαρθόν, θα είναι επικεφαλής της 
οµάδας συνηγόρων που θα εκπρο-

σωπήσουν στο δικαστήριο τον ιδρυτή της 
Wikileaks, Τζούλιαν Ασάντζ. ∆ηµοσιογρα-
φικές πληροφορίες ανάφεραν ότι ο πα-
γκοσµίου φήµης δικηγόρος έχει εκφράσει 
έντονες ανησυχίες για την έλλειψη ασφαλι-
στικών µέτρων και διαφάνειας στην µέχρι 
σήµερα µεταχείριση του Ασάντζ.

Ο Γκαρθόν είναι γνωστός για τις επιτυχί-
ες του σε µεγάλες δικαστικές µάχες για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
µε µεγαλύτερη ίσως αυτή που κέρδισε το 
1998 και η οποία οδήγησε στην καταδίκη 
του δικτάτορα της Χιλής, Αουγκούστο Πινο-
σέτ. Όπως είναι γνωστό, τον προηγούµενο 
µήνα ο Αυστραλός ιδρυτής της Wikileaks 
κατέφυγε στις εγκαταστάσεις της πρεσβείας 

του Ισηµερινού στο Λονδίνο, υποβάλλο-
ντας αίτηµα χορήγησης πολιτικού ασύλου. 
Προηγουµένως, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της 
Βρετανίας, απέρριψε το αίτηµα του Ασάντζ 
για επανεξέταση του αιτήµατος έκδοσής του 
στη Σουηδία, όπου κατηγορείται για σεξου-
αλικά αδικήµατα.

Ο ίδιος εκφράζει φόβους ότι εάν εκδοθεί, 
η Σουηδία θα τον εκδώσει στη συνέχεια στις 
ΗΠΑ για να δικαστεί για τη διαρροή απόρ-
ρητων κυβερνητικών τηλεγραφηµάτων στο 
Wikileaks, για την οποία θα µπορούσε να 
έρθει αντιµέτωπος µε τη θανατική ποινή.

Το αίτηµα πολιτικού ασύλου ακολούθησε 
επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Αυ-
στραλίας προς τους δικηγόρους του Ασάντζ, 
ότι η Καµπέρα δεν πρόκειται να αναµιχθεί 
στις υποθέσεις του. Ο Ασάντζ χαρακτήρισε 
την επιστολή «δήλωση εγκατάλειψης».

Ο κ. Τόνι Άµποτ.

Οι ντόπιοι ξέρουν καλύτερα 
Ως Δήμαρχος του Burwood, δίνω μεγάλη 

έμφαση στις υπηρεσίες που παρέχουν οι 
τοπικές δημαρχίες στην ευρύτερη κοινω-
νία. Οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
το προσωπικό της Δημαρχίας του Burwood 
ζουν, εργάζονται και παίζουν στην περιοχή 
και γι αυτό βρισκόμαστε στην ιδανική θέση 
να παίρνουμε αποφάσεις για τους κατοίκους 
της περιοχής εφόσον γνωρίζουμε από πρώ-
το χέρι τις ανάγκες τους.

Η Κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο. σκοπεύει να 
αφαιρέσει από τις δημαρχίες την δύναμη που 
έχουν σε ότι αφορά σε προγράμματα σχεδια-
σμού που αφορούν στις Αιτήσεις Ανάπτυξης 
(Das), πράγμα που ίσως επηρεάσει την ομα-
λή διαδικασία εξέτασης των ανησυχιών κατοίκων της περιοχής για κάποια μελλοντικά έργα.

Κάτω από τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης, ανησυχώ ότι οι δημοκρατικά εκλεγμένοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι του Burwood δεν θα μπορούν να εξετάζουν αιτήσεις για έργα ανοικοδόμησης, που επηρεάζουν 
άμεσα την τοπική κοινότητα την οποία υπηρετούμε.

Τα προτεινόμενα σχέδια της Κυβέρνησης της Ν.Ν.Ο. αδιαφορούν για την σημαντική συνεισφορά των 
δημαρχιών στην λήψη αποφάσεων που αφορούν σε έργα ανοικοδόμησης.

Το Burwood είναι μια όμορφη περιοχή με τις δικές της ξεχωριστές αξίες, καλαισθησία και νοοτροπία 
και οι αποφάσεις που λαμβάνεται για νέα έργα πρέπει να τα λαμβάνουν όλα αυτά υπ’ όψιν. Αν όλες 
οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Μακουόρι Στριτ, τότε πολλές αιτήσεις πιθανόν να χαθούν στο τέλμα 
της γραφειοκρατικής διαδικασίας, με το τελικό αποτέλεσμα τα έργα που εγκρίνονται να υστερούν των 
απαραίτητων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις στο θέμα.

Αν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μου 
στο 9911 9916  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayor@burwood.nsw.gov.au.
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Ο ∆ιοικητής 
της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, 
Γκλεν Στίβενς.


