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Ο πρωθυπουργός του Κου-
ίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, 
δεν απέρριψε το ενδεχό-

µενο αύξησης των φόρων που 
επιβάλλονται στην εξορυκτική 
βιοµηχανία, παρά το γεγονός ότι 
δύο εταιρίες εξόρυξης µεταλλευ-
µάτων ανακοίνωσαν προχθές ότι 
θα προβούν σε περικοπές εκατο-
ντάδων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριµένα, η εταιρία 
Xstrata ανακοίνωσε ότι θα απο-
λύσει 600 εργαζόµενούς της στο 
Κουίνσλαντ και στη Νέα Νότια 
Ουαλία, ενώ η BHP Billiton ανα-
κοίνωσε ότι θα απολύσει 300 
υπαλλήλους της.

Ο κ. Νιούµαν υποστήριξε 
ότι οι µαζικές απολύσεις στην 
εξορυκτική βιοµηχανία οφείλο-
νται στην αποτυχία ορισµένων 
προγραµµάτων, που δεν απο-

δείχθηκαν οικονοµικά βιώσιµα 
τα τελευταία χρόνια. Όµως, δεν 

απέρριψε το ενδεχόµενο αύξη-
σης των φόρων στα ορυχεία.

Ο πρώην αρχηγός του Φιλε-
λεύθερου Κόµµατος, Μάλ-
κολµ Τέρνµπουλ, απεκάλυ-

ψε ότι αν του επέτρεπε το κόµµα 
του  να ψηφίσει κατά συνείδηση 
στο θέµα των γάµων ανάµεσα σε 
οµοφυλόφιλους, θα ψήφιζε υπέρ 
της νοµιµοποίησής τους. Όπως 

είναι γνωστό, αντίθετα µε το Ερ-
γατικό Κόµµα, ο Συνασπισµός 
δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του 
να ψηφίσουν κατά συνείδηση 
όταν κατατεθεί το σχετικό νοµο-
σχέδιο στη Βουλή στα τέλη αυτού 
του χρόνου. «∆εν θα ψηφίσω 
υπέρ της νοµιµοποίησης των γά-

µων ανάµεσα στους οµοφυλόφι-
λους, γιατί αυτό απαιτεί η πολι-
τική µου παράταξη, αντίθετα µε 
τα προσωπικά µου πιστεύω στο 
θέµα», τόνισε ο κ. Τέρνµπουλ, 
υποστηρίζοντας ότι το πολυσυζη-
τηµένο αυτό θέµα είναι βυθισµέ-
νο στην υποκρισία.

Την ίδια ώρα που το αυστρα-
λιανό κοινοβούλιο έδινε το 
πράσινο φως για την επα-

ναλειτουργία του κέντρου κράτη-
σης προσφύγων στο Ναούρου, 
έφτανε στα χωρικά ύδατα της 
χώρας άλλο ένα σκάφος - το τρίτο 
µέσα σε 24 ώρες - µε 63 αιτού-
ντες άσυλο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Jason 
Clare, επιβεβαίωσε την πληροφο-
ρία τονίζοντας ότι το τρίτο σκάφος 
αναχαιτίστηκε στην θαλάσσια πε-
ριοχή βορειοανατολικά των Νή-
σων Κόκος, στα δυτικά παράλια 
της ∆υτικής Αυστραλίας. «Μέσα 
σε 24 ώρες έφτασαν στα χωρικά 
ύδατα της χώρας τρία σκάφη, που 

µετέφεραν συνολικά 202 αιτού-
ντες άσυλο», τόνισε ο κ. Clare.

Οι πρόσφυγες µεταφέρθηκαν 
αρχικά στη Νήσο των Χριστου-
γέννων, αλλά το πιθανότερο είναι 
να µεταφερθούν στο κέντρο κρά-
τησης του Ναούρου, όπου και θα 
εξεταστούν οι αιτήσεις τους για 
άσυλο.

Ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης 
των φόρων στα ορυχεία
αφήνει ο Κάμπελ Νιούμαν

Υπέρ της νομιμοποίησης των γάμων
ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους 
ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ

Τρία σκάφη με 202 πρόσφυγες μέσα σε 24 ώρες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Δ. Σ. Σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνουν οκταήμερη εκδρομή 

ADELAIDE - PORT AUGUSTA - COOPER PEDY- ERLDUNDA - ULURU (AYERS ROCK-ALICE SPRINGS).
Αναχώρηση Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 6 το πρωί για το αεροδρόμιο από τα COLES στο EARLWOOD.

Διαμονή στην Αδελαΐδα 2 ημέρες όπου θα γίνει περιήγηση με λεωφορείο 5 αστέρων στην πόλη και τα αξιοθέατα.
Κυριακή 7/10 αναχώρηση για τις άλλες πόλεις περιοδεία 6 ημέρες όπου θα επισκεφθούμε την μεγαλύτερη πέτρα του κόσμου.

 Την ογδόη ημέρα επιστρέφουμε από ALICE SPRINGS αεροπορικώς για SYDNEY.
 Με μια προκαταβολή κλείνετε τις θέσεις σας δεν κάνουμε διακρίσεις, δεχόμαστε από όποιο χώρο της Ελλάδος και αν κατάγεσθε. Σε περίπτωση

 που δεν μπορέσετε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Εμπιστευθείτε μας, επιτελούμε κοινωνικό έργο δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία.
 Τιμή $1700,00. Περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, αεροπορικά εισιτήρια για Adelaide και επιστροφή από Alice Springs. 

Λεωφορεία για περιήγηση, ξενοδοχεία με δίκλινα δωμάτια, κάθε ανδρόγυνο δικό τους δωμάτιο, πρωινό-βραδινό φαγητό και τα αξιοθέατα.
Τηλεφωνήστε για καλύτερη οργάνωση εγκαίρως. Τηλέφωνο γραφείου 9567 6005 και ζητείστε τον Κ. Μπεκρή ή τον Κ. Αδαμόπουλο.

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, 
Κάµπελ Νιούµαν.


