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Η Deutsche Bank προειδοποιεί για 
κίνδυνο ύφεσης στην Αυστραλία το 2013

Μαζικές απολύσεις από την Telstra 
λόγω στροφής  των πελατών 
στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Πρωτιά των Ελλήνων στην προτίμηση 
των Ευρωπαίων για τη Μελβούρνη 

Γ ια ολοένα αυξανόµενο κίνδυνο 
ύφεσης στην Αυστραλία το 2013 
προειδοποιεί µία από τις µεγαλύτε-

ρες τράπεζες της Ευρώπης, επικαλούµε-
νη το καθοδικό σπιράλ στο οποίο έχουν 
εγκλωβιστεί οι τιµές βασικών εµπορευ-
µάτων που εξάγει η χώρα, όπως σιδηρο-
µεταλλεύµατος και άνθρακα. 

Η προειδοποίηση της Deutsche Bank 
έρχεται εν µέσω διογκούµενων ανησυ-
χιών πως η άνθιση των µεταλλευτικών 
επενδύσεων, που κράτησε την πλούσια 
σε εµπορεύµατα χώρα οχυρωµένη από 
την παγκόσµια οικονοµική επιβράδυν-
ση, φθίνει, προκαλώντας καθυστερήσεις 

στην ανάπτυξη νέων ορυχείων και οδη-
γώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας. 

Οι όροι εµπορίου της Αυστραλίας, ή 
η διαφορά µεταξύ του τι πληρώνεται η 
χώρα για εξαγωγές και τι πληρώνει για 
εισαγωγές ενδέχεται να επιδεινωθούν 
έως και κατά 15% το 2012, λέει ο Adam 
Boyton, επικεφαλής οικονοµολόγος της 
Deutsche Bank στην Αυστραλία. 

«Στο διάστηµα των τελευταίων 50 
ετών, τέτοιου είδους µείωση σε όρους 
εµπορίου έχει ξανασυµβεί µόνο πέντε 
φορές. Στις τρεις από τις πέντε αυτές 
φορές η οικονοµία εισήλθε σε ύφεση», 
πρόσθεσε.

Ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών 
Telstra, γνωστοποίησε την πρό-
θεσή του να απολύσει 651 µέλη 

του προσωπικού του και να κλείσει δύο 
τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης των 
πελατών του.  «Στους τελευταίους δώδεκα 
µήνες, µειώθηκαν κατά 20% οι κλήσεις 
που δεχόµαστε από τους πελάτες µας», 

ανακοίνωσε η Telstra, σηµειώνοντας 
ότι θα κλείσει τα τηλεφωνικά της κέντρα 
εξυπηρέτησης πελατών στο Λίσµορ και 
το Τάουνσβιλ. Σύµφωνα µε την Telstra, 
η µείωση των τηλεφωνηµάτων οφείλεται 
στο ότι «ένα ολοένα αυξανόµενο ποσοστό 
πελατών προτιµούν να αυτοεξυπηρετού-
νται µέσω του διαδικτύου».

∆ηµοφιλής προορισµός για τους Έλ-
ληνες είναι η Μελβούρνη, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία που 

έδωσε στη δηµοσιότητα το ∆ιεθνές Αερο-
δρόµιο της πόλης. Η κίνηση στο εν λόγω 
αεροδρόµιο παρουσίασε, τον περασµένο 
Ιούλιο, αύξηση 5% (εσωτερικές και διε-
θνείς πτήσεις). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν, όµως, τα στοιχεία επιβατών µε 
µη αυστραλιανά διαβατήρια. Το αεροδρό-
µιο ανακοίνωσε ότι, τον µήνα Ιούλιο, το 

14,2% των επιβατών από και προς την Ευ-
ρώπη ήταν κάτοχοι ελληνικών διαβατηρί-
ων, ποσοστό µεγαλύτερο από οποιαδήποτε 
άλλη ευρωπαϊκή εθνότητα. Να σηµειωθεί 
ότι στο ποσοστό αυτό δεν περιλαµβάνονται 
οι οµογενείς που - στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία - ταξιδεύουν µε αυστραλιανό 
διαβατήριο. Στα στατιστικά στοιχεία που 
δόθηκαν στη δηµοσιότητα δεν διευκρινίζε-
ται αν οι κάτοχοι Ελληνικών διαβατηρίων 
είναι τουρίστες, µετανάστες ή φοιτητές.

Η Βρετανία θα διαπράξει «διπλωµα-
τική αυτοκτονία» στην περίπτωση 
που προσπαθήσει να εισέλθει στην 

πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο, 
όπου έχει βρει καταφύγιο από τον Ιούνιο 
ο ιδρυτής του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, 
δήλωσε ο Πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ραφα-
έλ Κορέα.

Πρόσθεσε ότι µία τέτοια κίνηση θα είχε 
ως αποτέλεσµα να ανοίξει ο δρόµος για να 
πραγµατοποιηθούν έφοδοι στις διπλωµα-
τικές αποστολές της Βρετανίας σε ολόκλη-
ρο τον κόσµο.

Ο Ραφαέλ Κορέα δήλωσε ότι ο Ισηµερι-
νός είναι έτοιµος να ανοίξει διάλογο µε τη 
Βρετανία και τη Σουηδία για να βρεθεί µια 
λύση σχετικά µε την υπόθεση του συνιδρυ-
τή του ιστότοπου Wikileaks.

Υπενθυµίζεται ότι ο Αυστραλός Τζούλιαν 
Ασάνζ έχει καταφύγει από τις 19 Ιουνίου 
στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο. 
Στις 16 Αυγούστου ο Ισηµερινός έδωσε 
πολιτικό άσυλο στον ιδρυτή του WikiLeaks.

«Είµαστε ανοιχτοί στο διάλογο µε τις 
κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Σουη-
δίας», δήλωσε ο Κορέα σε συνέντευξή του 
που µεταδόθηκε από τη δηµόσια τηλεόρα-
ση ECTV. 

Σύµφωνα µε τον Κορέα, η «αδιάλλακτη 
στάση» του Λονδίνου και της Σουηδίας 
προκάλεσαν την κρίση. 

Ο Πρόεδρος του Εκουαδόρ δήλωσε ότι 
οι δυο αυτές χώρες δεν έδωσαν ποτέ εγγυ-
ήσεις ότι ο Ασάνζ δεν πρόκειται να εκδοθεί 
στις ΗΠΑ.

Η Βρετανία επιθυµεί την έκδοση του 
Ασάνζ στη Σουηδία όπου κατηγορείται για 
σεξουαλικά εγκλήµατα. 

Ο 41χρονος Αυστραλός αρνείται τις κα-
τηγορίες και φοβάται ότι η έκδοσή του στη 
Σουηδία θα µπορούσε να οδηγήσει σε έκ-
δοση στις ΗΠΑ, όπου κινδυνεύει µε ποινή 
πολυετούς κάθειρξης για τη δηµοσιοποί-
ηση χιλιάδων απορρήτων αµερικανικών 
τηλεγραφηµάτων.

Ο Ρ. Κορέα εξέφρασε την ελπίδα ότι θα 
υπάρξει «µια σαφής απάντηση» από την 
πλευρά του Οργανισµού Κρατών της Αµε-
ρικής (ΟΕΑ) για την υπόθεση του Ασάνζ.

Ο Οργανισµός συγκάλεσε σύνοδο των 
µελών του για το θέµα την Παρασκευή. Ο 
Ρ. Κορέα αναµένει µεγάλη στήριξη. «Θυµη-
θείτε ότι ο ∆αβίδ νίκησε τον Γολιάθ. Και 
ότι πολλοί ∆αβίδ είναι πιο εύκολο να κα-
ταρρίψουν αρκετούς Γολιάθ» τόνισε.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ισηµερινού 

δήλωσε διατεθειµένος να απευθυνθεί για 
την υπόθεση στα Ηνωµένα Έθνη.

«Οι Βρετανοί λένε ότι δεν έχουν άλλη 
επιλογή από το να τον εκδώσουν, αλλά 
γιατί δεν εξέδωσαν τον Αγκούστο Πινο-
τσέτ;» αναρωτήθηκε ο Ρ. Κορέα.

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
Στο µεταξύ, σειρά επιθέσεων δέχτηκαν 

το τελευταίο 24ωρο ιστότοποι βρετανι-
κών υπουργείων και κρατικών φορέων µε 
αφορµή, όπως φαίνεται, την υπόθεση του 
Τζούλιαν Ασάνζ. Η οµάδα των Anonymous 
ανέλαβε άτυπα την ευθύνη για τις εν λόγω 
επιθέσεις όπως και για την επίθεση στον 
ιστότοπο του ρωσικού δικαστηρίου που 
καταδίκασε το γυναικείο συγκρότηµα των 
Pussy Riot.

Από το πρωθυπουργικό γραφείο και το 
υπουργείο Εσωτερικών έγινε γνωστό ότι 
παρουσιάστηκαν µικρά προβλήµατα ή ότι 
αποτράπηκαν προσπάθειες να προκλη-
θούν προβλήµατα.

Σηµαντικότερα ήταν τα προβλήµατα στο 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης το οποίο διευκρί-
νισε ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας κατά 
διαστήµατα αντιµετώπιζαν προβλήµατα 
στην πρόσβαση. Προσθέτει ότι δεν παρα-
βιάστηκαν ευαίσθητα δεδοµένα.

Την ευθύνη ανέλαβε η οµάδα 
Anonymous, µία χαλαρή οµάδα οι οποίοι 
κατά καιρούς επιτίθενται σε ιστοτόπους σε 
διαµαρτυρία για κρατικές ή κυβερνητικές 
αποφάσεις ή πρακτικές.

Οι επιθέσεις σχετίζονται µε τη διαµάχη 
Βρετανίας και Ισηµερινού για τον Τζούλιαν 
Ασάνζ ο οποίος έχει καταφύγει στην πρε-
σβεία της νοτιοαµερικανικής χώρας στο 
Λονδίνο για να αποφύγει τη σύλληψη και 
µία πιθανή έκδοση στις ΗΠΑ µε αφορµή 
την υπόθεση της διαρροής διπλωµατικών 
εγγράφων στο Wikileaks.

Παράλληλα µε αυτές τα περιστατικά επί-
θεση δέχτηκε και η ιστοσελίδα του δικα-
στηρίου στη Μόσχα όπου έγινε η δίκη του 
γυναικείου συγκροτήµατος Pussy Riot.

Άγνωστοι παραποίησαν την σελίδα του 
δικαστηρίου Χαµοβνισέσκι και ανέβασαν 
βίντεο και συνθήµατα κατά του προέδρου 
Βλάντιµιρ Πούτιν. Με µήνυµα τους δηλώ-
νουν ότι ανήκουν στους Anonymous.

Τρία από τα µέλη του συγκροτήµατος κα-
ταδικάστηκαν την περασµένη Παρασκευή 
σε φυλάκιση δύο ετών «για χουλιγκανισµό 
υποκινηµένο από θρησκευτικό µίσος», 
προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

«Διπλωματική αυτοκτονία» για τη Βρετανία 
πιθανή έφοδος στην πρεσβεία, λέει ο Ισημερινός

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  

οργανώνουν τη Γιορτή του Πατέρα.
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 7 μ.μ. στο κτήριο του συλλόγου, 

279 Forest Rd, Bexley.
Τιμή με φαγητό και ποτά $ 50, 

παιδιά κάτω των 12 ετών και πατέρες που είναι Life Members ΔΩΡΕΑΝ
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως.

Επίσης στις 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή, ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα στην 
εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Wollongong.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 7 π.μ. από Surry Hills, Earlwood,  
Punchbowl και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE Av.,  

PUNCHBOWL. Τιμή εισιτηρίου $30, ΔΩΡΕΑΝ για Life Members. 
Μετά το πέρα της Θείας Λειτουργίας θα δοθεί μεσημεριανό φαγητό  

στο χωλ της εκκλησίας. Μερίδα σουβλάκια και ποτό $15.  
Κλείστε τις θέσεις στα τηλέφωνα: Γραφείο 9567 6005, κος Αδαμόπουλος 95994662,  

κα Μπαντούνα  9708 2950, κα Ρένα 9558 5997, κα Βασιλοπούλου 9597 5218.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων κος Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
80
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΑΣΑΝΖ

Ο Τζούλιαν Ασάνζ και ο Ραφαέλ Κορέα   


