
Παρόλο που οι πολιτικοί ηγέτες 
της χώρας έχουν απορρίψει 
τους ισχυρισµούς της πλουσι-

ότερης γυναίκας του κόσµου, Τζίνα 
Ράϊνχαρτ, ότι «η βασική αιτία της φτώ-
χειας είναι η τεµπελιά», εν τούτοις ο 
σκιώδης υπουργός Θησαυροφυλακί-
ου, Τζο Χόκεϊ, υποστηρίζει την πρό-
τασή της δισεκατοµµυριούχου για τη 
δηµιουργία µιας ξεχωριστής οικονο-
µικής ζώνης στη βόρεια Αυστραλία, η 
οποία να λειτουργεί µε τους δικούς της 
όρους, κάτω από το δικό της φορολο-
γικό σύστηµα. Ο κ. Χόκεϊ αποκάλυψε 
µάλιστα ότι έχει συζητήσει την πρότα-
ση αυτή µε τον αρχηγό της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Να σηµειωθεί ότι τόσο η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρντ, όσο και ο 
οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυρο-
φυλακίου, Γουέϊν Σουάν, απέρριψαν 
µε ειρωνικά σχόλια την προκλητική 
δήλωση της κας Ράϊνχαρτ.

Η 56χρονη µεγιστάνας των ορυ-
χείων,  είχε γράψει στο κλαδικό πε-
ριοδικό «Australian Resources»: «∆εν 
υπάρχει κανένα µονοπώλιο στο να 

γίνεις εκατοµµυριούχος. Αν ζηλεύεις 
αυτούς που έχουν λεφτά, τότε µην 
κάθεσαι απλά να γκρινιάζεις, αλλά 
κάνε κάτι για να βγάλεις λεφτά κι εσύ. 
Πέρνα λιγότερο χρόνο καπνίζοντας, 
πίνοντας ή κουτσοµπολεύοντας και 
περισσότερο δουλεύοντας». Να υπεν-
θυµίσουµε ότι η Ράϊνχαρτ κληρονό-
µησε το 1992 µια τεράστια περιούσια 
από τον πατέρα της, επιχειρηµατία 
Λανγκ Χάνκοκ, που δραστηριοποιού-
ταν επί χρόνια στο χώρο των µεταλ-
λείων και των ανθρακωρυχείων.  Η 
Ράϊνχαρτ, που βρίσκεται στην κορυφή 
της λίστας των πιο πλούσιων γυναι-

κών του έγκυρου οικονοµικού περιο-
δικού Forbes, είπε επίσης σε δηµόσια 
οµιλία της ότι η κυβέρνηση της χώρας 
της πρέπει να µειώσει δραστικά τη 
φορολογία και τα επιδόµατα ανεργίας 
διαφορετικά «η Αυστραλία θα κατα-
ντήσει σαν την Ελλάδα». Οι προκλη-
τικές της δηλώσεις όπως είναι λογικό 
έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. «Τα 
λόγια της αποτελούν προσβολή στους 
εκατοµµύρια Αυστραλούς εργάτες που 
πηγαίνουν κάθε µέρα στη δουλειά 
προσπαθώντας να ταΐσουν τα παιδιά 
τους και να πληρώσουν τους λογαρια-
σµούς», σχολίασε ο κ. Σουάν.

Η Ινδία εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόµενο να ακολου-
θήσει το παράδειγµα της Αυστραλίας και να εφαρµόσει 
έναν από τους πιο αυστηρούς νόµους στον κόσµο για 

τη συσκευασία των τσιγάρων, αυτόν της απλής συσκευασίας 
των προϊόντων καπνού, χωρίς λογότυπα και µε σαφείς προ-
ειδοποιήσεις για την υγεία καθώς και φωτογραφίες σχετικές 
µε τον καρκίνο του στόµατος και άλλες ασθένειες που σχετί-
ζονται µε το κάπνισµα. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ελέγ-
χου Προϊόντων Καπνού του υπουργείου Υγείας των Ινδιών, 
Αµάλ Πουσπ, τόνισε ότι θα επιδιώξει ώστε και η χώρα του να 
λάβει ανάλογα µέτρα για την καταπολέµηση του καπνίσµα-
τος. «Το παράδειγµα της πώλησης τσιγάρων σε οµοιόµορφα 
λαδί πακέτα που θα φέρουν σαφείς προειδοποιήσεις για την 
υγεία, θα επιδιώξουµε να το ακολουθήσουµε και στην Ινδία», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πουσπ.

Τα σχόλια του έγιναν µετά την έκθεση που κατατέθηκε από 
Αυστραλούς και Ινδούς εµπειρογνώµονες σε θέµατα υγείας, 
στο Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης, που αποκαλύπτει ότι 
στην Ινδία υπάρχουν σήµερα 275 εκατοµµύρια καπνιστές 
και ότι κάθε χρόνο το τσιγάρο σκοτώνει ένα εκατοµµύριο 
άτοµα. Όπως είναι γνωστό, το παράδειγµα της Αυστραλίας 
κατά του καπνίσµατος ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βρετανία, τη 
Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά. 

Κύµα έντονων αντιδράσεων 
από πολλές κατευθύνσεις, έχει 
προκαλέσει η πρόθεση της κυ-

βέρνησης Γκίλαρντ να υποχρεώσει 
τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και 
τις εταιρείες του διαδικτύου να δια-
τηρούν, τουλάχιστον για δύο χρόνια, 
όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των 
πελατών τους και στοιχεία για τους 
ιστοτόπους που επισκέπτονται, για να 
µπορούν να διαπιστώσουν τι βλέπουν 
και τι τους ενδιαφέρει. Όπως έγραψε 
«Ο ΚΟΣΜΟΣ» χθες, η Γενική Εισαγγε-
λέας της χώρας, Νίκολα Ρόξον, πολύ 
πιθανόν να υποστηρίξει το επίµαχο 
σχέδιο για το «ηλεκτρονικό φακέλω-
µα», στο πλαίσιο των προσπαθειών 
που καταβάλλονται για την πάταξη του 
εγκλήµατος. Η κα Ρόξον αρχικά είχε 
εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις στην 
πρόταση, αλλά σε οµιλία της στο συ-

νέδριο για την Ασφάλεια στην Κυβέρ-
νηση, που έγινε στην Καµπέρα, τόνισε 
ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη νέα 
τεχνολογία να µετατραπεί σε «παρά-
δεισο» για τους εγκληµατίες και τους 
τροµοκράτες. Από την πλευρά της η 
Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών 
της Αυστραλίας, ASIO, υποστηρίζει 
ότι πολλοί Αυστραλοί ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό για να εκπαιδευτούν σε 
στρατόπεδα τροµοκρατών, αλλά τονί-
ζει ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος προ-
έρχεται από τα άτοµα εκείνα που εκ-
παιδεύονται µέσω του διαδικτύου. Σε 
µια προσπάθεια να καθησυχάσει την 
κοινή γνώµη, µετά τις αντιδράσεις νο-
µικών κύκλων που ασχολούνται µε τις 
προσωπικές ελευθερίες και το απαρα-
βίαστο των προσωπικών δεδοµένων, 
η κα Ρόξον δήλωσε πως η κυβέρνη-
ση θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ώστε πρόσβαση στις πληροφορίες, να 
έχουν µόνον η αστυνοµία και όσες 
υπηρεσίες ασχολούνται µε την κατα-
πολέµηση της εγκληµατικότητας.

Το θέµα συζητείται ήδη από την 
αρµόδια επιτροπή της Βουλής και η 
υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί 
ακόµη καµία απόφαση από την κυβέρ-
νηση. Σύµφωνα µε την Γενική Εισαγ-
γελέα, η διατήρηση των δεδοµένων 
θα συµβάλει στο να µπορεί η αστυ-
νοµία να συνεχίσει να ερευνά, µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας, υποθέσεις 
µετά από πολλά χρόνια κάτω από το 
φως νέων στοιχείων. «Αν στερήσουµε 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες τη δυνα-
τότητα προσφυγής σε νέα στοιχεία που 
µπορούν να προκύψουν από αυτές τις 
πληροφορίες, αυτό στρέφεται κατά της 
ασφάλειας της χώρας», κατέληξε η Νί-
κολα Ρόξον.
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Ο Τζο Χόκεϊ υποστηρίζει την ιδέα 
για δηµιουργία ξεχωριστής 
οικονοµικής ζώνης στη βόρεια Αυστραλία

Η Ινδία πολύ πιθανόν 
να ακολουθήσει  
το παράδειγμα της Αυστραλίας

Σάλο προκαλεί η πρόθεση της κυβέρνησης
για «ηλεκτρονικό φακέλωμα» 

Με άδεια οδήγησης HR
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στον Γιάννη 0412 242 491 ή 0402 511 146
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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ BELMORE ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Με την παρούσα γνωρίζουμε στους ομογενείς  
της παροικίας μας ότι την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012 
εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Πάντων θα ιερουργήσει 
ο Θεοφιλεστάτος Επίσκοπος Απολλωνιάδος, Σεραφείμ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 08:00- 11:00

Εκ του γραφείου του Ιερού Ναού 14
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1683ΑΜ
24ωροσ
ελληνικοσ
στΑθΜοσ

Συνεχή καθηµερινή ενηµέρωση και ψυχαγωγία
O Eλληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αυστραλίας 1683 ΑΜ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουγεί το Μάρτιο του 1983 και εκπέμπει τα καλύτερα προγράμματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενώ παράλληλα μεταδίδει τις ειδήσεις από το εξωτερικό κάθε ώρα.

Για τον καλύτερο Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, τα τελευταία νέα, ποιοτική μουσική
και τα καλύτερα ζωντανά προγράμματα συντονιστείτε στον Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αυστραλίας 1683 ΑΜ.

Τηλ.: (02) 9750 8155 • Fax: (02) 9750 0517
Tηλέφωνα για τις ζωντανές εκπομπές: (02) 9750 9890 & (02) 9750 0017
Διεύθυνση: Unit 4 / 9 Mavis St., Revesby NSW 2212
e-mail: conn@greekradio.com.au • web: www.greekradio.com.au 97
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Ο σκιώδης υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, 
Τζο Χόκεϊ.


