
Την υπόσχεση ότι θα προωθή-
σουν στις πολιτείες τους την 
πρόταση για τη νοµιµοποίηση 

των γάµων ανάµεσα σε άτοµα του 
ίδιου φύλου, έδωσαν το Σαββατοκύ-
ριακο οι πολιτειακοί πρωθυπουργοί 
της Νότιας Αυστραλίας και της Τα-
σµανίας, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από 
την γραµµή που θα ακολουθήσει στο 
θέµα το Οµοσπονδιακό Κοινοβού-
λιο. Ο Πρωθυπουργός της Νότιας 
Αυστραλίας, Τζέϊ Γουέδεριλ, σε οµι-
λία του σε πορεία διαµαρτυρίας που 
πραγµατοποίησαν οµοφυλόφιλοι 
στην Αδελαϊδα αλλά και σε άλλες έξι 
µεγαλουπόλεις της χώρας, τόνισε ότι 
θα προωθήσει το νοµοσχέδιο για τη 
νοµιµοποίηση των γάµων ανάµεσα 

σε οµοφυλόφιλους στην πολιτεία του. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος µίλησε και η 
Πρωθυπουργός της Τασµανίας, Λάρα 
Γκίντινγκς. Όπως είναι γνωστό, µε 
αφορµή τις πρόσφατες κινήσεις µε-
λών της οµοσπονδιακής βουλής να 
συγκεντρώσουν υπογραφές για την 
αναγνώριση των γάµων των γκέι, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Στυ-
λιανός τάχθηκε εναντίον της νοµι-
µοποίησης των γάµων πολιτών του 
ιδίου φύλου. Η Ι. Αρχιεπισκοπή έχει 
δηµιουργήσει και ειδική ιστοσελίδα 
µε την οποία ενηµερώνει τους πι-
στούς αλλά και τα µέσα ενηµέρωσης 
για το θέµα αυτό «προκειµένου να 
ακουστεί και η φωνή της εκκλησίας».

Ο Σεβασµιώτατος υποστηρίζει ότι 

«αν τροποποιηθεί η παραδοσιακή 
µορφή του γάµου µεταξύ άνδρα και 
γυναίκας, αυτό αντιτίθεται στην ιερό-
τητα του γάµου και της οικογένειας, 
όπως την διδαχθήκαµε από την χρι-
στιανική µας πίστη και την ελληνορ-
θόδοξη παράδοσή µας» και τονίζει 
ότι «η προτεινόµενη νοµιµοποίηση 
των γάµων των οµοφυλόφιλων απει-
λεί τον ιερό θεσµό του γάµου και της 
οικογένειας, αλλά και τα θεµέλια της 
κοινωνίας µας».

Να σηµειώσουµε δε ότι η Πρωθυ-
πουργός, Τζούλια Γκίλαρντ, αν και 
τάσσεται κατά της νοµιµοποίησης τέ-
τοιων γάµων, εντούτοις θεωρεί «ανα-
πόφευκτη» τη νοµιµοποίηση γάµων 
πολιτών του ιδίου φύλου.
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Σηµάδια ήπιας βελτίω-
σης της αυστραλιανής 
οικονοµίας, χαρα-

κτήρισε οικονοµολόγος τα 
τελευταία στοιχεία για τα 
µισθολόγια, την ανεργία, 
αλλά και των επιπέδων 
δραστηριότητας στη χώρα.

Όπως είναι γνωστό, τα 
µισθολόγια παρουσίασαν 
αύξηση τον Ιούλιο, ενώ το 
ποσοστό της ανεργίας ση-
µείωσε απρόσµενη πτώση.

Όπως έγραψε «Ο ΚΟΣ-
ΜΟΣ» της Παρασκευής, 
σύµφωνα µε τη στατιστική 
υπηρεσία της χώρας, ο αριθ-
µός των απασχολούµενων 
αυξήθηκε κατά 14.000 τον 
προηγούµενο µήνα, σηµει-

ώνοντας άνοδο για τέταρτη 
φορά µέσα σε πέντε µήνες. 
Οι αναλυτές ανέµεναν αύ-
ξησή τους κατά 10.000. Το 
δε ποσοστό της ανεργίας 
υποχώρησε στο 5,2% από 
5,3% που ήταν βάσει ανα-
θεωρηµένων στοιχείων τον 
Ιούνιο. «Τα στοιχεία για την 
απασχόληση θα προσφέ-
ρουν άλλον ένα βαθµό άνε-
σης στην κεντρική τράπεζα. 
Μια σειρά δεικτών έχουν 
υποδηλώσει ότι τα επίπεδα 
δραστηριότητας έχουν ήδη 
φτάσει στο ναδίρ και δεί-
χνουν πλέον σηµάδια ήπιας 
βελτίωσης», σχολίασε οικο-
νοµολόγος Commonwealth 
Bank of Australia.

Τον κώδωνα του κιν-
δύνου κρούει το Αυ-
στραλιανό Συµβούλιο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών 
(ACOSS) που υποστηρίζει 
ότι οι υπηρεσίες παροχής 
στέγης και νοµικής εκπρο-
σώπησης, δεν µπορούν πλέ-
ον να ανταποκριθούν στις 
συνεχώς αυξανόµενες απαι-
τήσεις ατόµων που ζητούν 
βοήθεια. Η ετήσια έκθεση 
του ACOSS, που δόθηκε 
στη δηµοσιότητα χθες, απο-
καλύπτει ότι λόγω έλλειψης 
κεφαλαίων, αλλά και λόγω 
τους αυξανόµενου αριθµού 
ατόµων που καταφεύγουν 
σ’ αυτό για βοήθεια, το Συµ-
βούλιο υποχρεώνεται να 
απορρίπτει αιτήσεις από 
άτοµα που τις έχουν απόλυ-

τη ανάγκη. Όπως χαρακτη-
ριστικά δήλωση η Γενική 
∆ιευθύντρια του Συµβουλί-
ου, Κασάντρα Γκόλντι, σηµα-
ντική αύξηση παρατηρείται 
στον αριθµό ατόµων που κα-
ταφεύγουν στο  ACOSS για 
την παροχή στέγης, καθώς 
και στον αριθµό ατόµων που 
ζητούν νοµικές συµβουλές 
και νοµική εκπροσώπηση.

Οι εργαζόµενοι της 
εταιρίας κατασκευής 
ανταλλακτικών αυτο-

κινήτων, DAIR Industries, 
αποφάσισαν χθες να µην 
πραγµατοποιήσουν την 
προγραµµατισµένη για αύ-
ριο Τετάρτη απεργία τους, 
που απειλούσε να οδηγήσει 
σε αδιέξοδο την αυτοκινητο-
βιοµηχανία της Βικτόριας.

Περίπου 100 εργαζόµε-
νοι αποδέχθηκαν προχθές 
βράδυ την νέα προσφορά 
που έγινε από την εταιρία, 
στην προχθεσινή συνά-
ντηση µε παράγοντες του 
εργατικού συνδικάτου και 
εκπροσώπους του διαι-

τητικού δικαστηρίου Fair 
Work Australia. Οι εργαζό-
µενοι είχαν αποφασίσει να 
κατέλθουν σε απεργία την 
Τετάρτη, µετά το αδιέξοδο 
που είχε δηµιουργηθεί στις 
διαπραγµατεύσεις στο θέµα 
του επιπέδου πληρωµών σε 
περίπτωση απόλυσης. Τελι-
κά επιτεύχθηκε συµφωνία 
και έτσι οι εργαζόµενοι απο-
φάσισαν να  µην κατέλθουν 
σε απεργία. Η Κυβέρνηση 
της Βικτόριας είχε προει-
δοποιήσει ότι η διένεξη θα 
µπορούσε να οδηγήσει στο  
κλείσιµο των εργοστασίων 
των αυτοκινητοβιοµηχανι-
ών Holden και Ford.

Τασμανία και Ν. Αυστραλία προωθούν
την πρόταση για τη νομιμοποίηση των γάμων 
ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου

Σηµάδια βελτίωσης 
της οικονοµίας

Σηκώνει τα χέρια ψηλά 
το Αυστραλιανό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών

Δεν θα απεργήσουν 
οι εργαζόμενοι της εταιρίας 
ανταλλακτικών DAIR Industries 

Αύριο Τετάρτη αναµένεται να 
ανακοινωθεί η απόφαση του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, στην 

πολύκροτη υπόθεση της απλής συ-
σκευασίας των προϊόντων καπνού, 
που προωθεί η κυβέρνηση Γκίλαρντ.

Όπως είναι γνωστό, αν τελικά το 
δικαστήριο εγκρίνει την πρόταση της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης, τότε η 
Αυστραλία θα είναι η πρώτη χώρα 
στον κόσµο που θα επιβάλλει κανο-
νισµούς στον τρόπο που συσκευάζο-
νται τα προϊόντα καπνού, ούτως ώστε 
αυτά να είναι λιγότερο ελκυστικά για 
τους καταναλωτές.

Σύµφωνα µε την κυβέρνηση, η νο-
µοθεσία για την απλή συσκευασία των 
τσιγάρων αποτελεί παγκόσµια πρωτιά 
και στέλνει ένα σαφές µήνυµα πως η 
αίγλη έχει φύγει - τα πακέτα τσιγάρων 
θα προβάλλουν πλέον µονάχα εικόνες 
θανάτου και ασθενειών που προέρχο-

νται από το κάπνισµα. Τα νέα πακέτα 
έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν 
σαφές στους καταναλωτές τις επιβλα-
βείς επιπτώσεις του καπνίσµατος στην 
υγεία. Να σηµειωθεί ότι το κάπνισµα 
σκοτώνει 15 χιλιάδες Αυστραλούς 
ετησίως και το κόστος φτάνει περίπου 
τα 31,5 δισεκατοµµύρια δολάρια, σύµ-
φωνα µε στοιχεία της κυβέρνησης.

Tέσσερις µεγάλες καπνοβιοµηχα-
νίες, η British American Tobacco, 
η Japan Tobacco International, η 
Philip Morris και η Imperial Tobacco 
Australia κατέφυγαν στο Ανώτατο ∆ι-
καστήριο υποστηρίζοντας ότι η νοµο-
θεσία είναι αντισυνταγµατική εφόσον 
συνιστά παράβαση του διεθνούς εµπο-
ρικού σήµατος και των νόµων περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Η British American Tobacco προ-
ειδοποίησε µάλιστα ότι η κυβέρνηση 
µπορεί να αντιµετωπίσει δισεκατοµµύ-

ρια δολάρια σε αποζηµιώσεις. Η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ κυκλοφόρησε εικό-
νες της προτεινόµενης συσκευασίας, η 
οποία θα είναι µατ λαδί χρώµα, δεν θα 
έχει εµφανή τα λογότυπα και θα έχει 
µεγάλες εικόνες των ασθενειών που 
προκαλούνται από το κάπνισµα. Η 
νέα συσκευασία επιλέχθηκε µετά από 
έρευνες που έδειξαν πως είναι η λιγό-
τερο ελκυστική.

Αν όλα πάνε σύµφωνα µε το σχέ-
διο, οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ 
στα τέλη αυτού του χρόνου και όλα 
τα προϊόντα καπνού προς πώληση θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε τη νέα 
νοµοθεσία. Το Ίδρυµα Καρδιολογίας 
και το Αντικαρκινικό Συµβούλιο της 
Αυστραλίας υποστηρίζουν ότι η ση-
µερινή γυαλιστερή συσκευασία των 
προϊόντων καπνού αποτελεί ουσια-
στικά διαφήµιση για να προσελκύ-
σουν νέους καπνιστές. 

Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου για 
την απλή συσκευασία των προϊόντων καπνού

Η κα Κασάντρα Γκόλντι


