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Για ρατσιστικά σχόλια κατηγόρησε 
την Μάργκαρετ Θάτσερ, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Αυστραλίας, 
Γερουσιαστής Μποµπ Καρ, εφόσον 
τον είχε προειδοποιήσει κάποτε ότι 
οι Ασιάτες µετανάστες θα καταλάµ-
βαναν µια µέρα την Αυστραλία.
Ο κ. Καρ τόνισε ότι εκτιµούσε την 
πρώην «Σιδηρά Κυρία» της Βρετα-
νίας για ορισµένα πολιτικά προ-
γράµµατα που έθεσε σε εφαρµογή 
όταν βρισκόταν στην εξουσία, αλλά 
τόνισε ότι «διαφώνησε µε εκατο-
ντάδες άλλα πράγµατα που έκανε».
Σε συνέντευξή του στο κρατικό κα-
νάλι του ABC, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών τόνισε ότι σε συνάντησή του 
µε την Μάργκαρετ Θάτσερ - όταν 
αυτή είχε αποσυρθεί από την πολι-
τική - τον προειδοποίησε για τους 
µεγάλους αριθµούς Ασιατών που 
µετανάστευσαν ετησίως στην Αυ-
στραλία.
«Η σύζυγός µου Έλενα – που κατά-

γεται από την Μαλαισία – βρισκό-
ταν δίπλα µου όταν η Μάργκαρετ 
Θάτσερ µε προειδοποίησε ότι οι 
Ασιάτες µετανάστες θα καταλάµ-
βαναν µια µέρα την Αυστραλία», 
τόνισε ο κ. Καρ, χαρακτηρίζοντας 
το σχόλιο αυτό «αναµφισβήτητα 
ρατσιστικό».
Στο µεταξύ, ανακοινώθηκε χθες 
από την Ντάουνινγκ Στριτ ότι η 
κηδεία της Μάργκαρετ Θάτσερ - µε 
στρατιωτικές τιµές - θα γίνει στις 
17 Απριλίου στον Καθεδρικό του 
Αγίου Παύλου παρούσας της βασί-
λισσας Ελισάβετ. Θα ακολουθήσει 
σε στενό κύκλο η αποτέφρωση της 
σορού της πιο εµβληµατικής «κε-
φαλής» βρετανικής κυβέρνησης  
µετά τον Τσόρτσιλ.
Όπως ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ, 
«ένα ευρύ φάσµα προσωπικοτή-
των που σχετίστηκαν µε την Βαρό-
νη Θάτσερ θα προσκληθούν στην 
κηδεία». 

«Ρατσίστρια» χαρακτήρισε 
τη Θάτσερ ο Αυστραλός ΥΠΕΞ

Σε νέα επίπεδα εισέρχονται οι διπλωµατικές 
σχέσεις της Κίνας και της Αυστραλίας, µετά την 
υπογραφή ιστορικής συµφωνίας, που προβλέπει 
την καθιέρωση «στρατηγικού διαλόγου» µε τρεις 
σηµαντικές συσκέψεις κάθε χρόνο - η πρώτη σε 
επίπεδο ηγετών, η δεύτερη σε επίπεδο υπουργών 
Εξωτερικών και η τρίτη σε επίπεδο υπουργών Οι-
κονοµικών -, µε στόχο την ανάπτυξη των εµπο-
ρικών και οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των δύο 
χωρών, αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή.
 Τη συµφωνία, ως γνωστό, υπέγραψαν προχθές 

το βράδυ (ώρα Αυστραλίας) στο Πεκίνο, η Πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ και ο Κινέζος οµό-
λογός της Li Keqiang.
Η υπογραφή της συµφωνίας θεωρείται προσωπι-
κό επίτευγµα της κας Γκίλαρντ, που άρχισε τις δια-
πραγµατεύσεις µε τον πρώην Πρόεδρο της Κίνας, 
Hu Jintao, τον Απρίλιο του 2012.
Η Αυστραλή Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι οι 
διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο χώρες για 
την επίτευξη συµφωνίας ελέυθερου εµπορίου, θα 
συνεχιστούν τον ερχόµενο µήνα.

Σε νέα επίπεδα οι διπλωματικές
σχέσεις Αυστραλίας – Κίνας

Από τον Μάρτιο µπορεί να αρχίσετε να παίρνετε ένα πρόσθετο επίδο-
µα που λέγεται Clean Energy Supplement (πρόσθετο επίδοµα καθαρής 
ενέργειας). Το Clean Energy Supplement θα καταβάλλεται συνεχώς ως 
βοήθηµα στα νοικοκυριά που το δικαιούνται έναντι των επιπτώσεων της 
τιµής του άνθρακα στις καθηµερινές δαπάνες τους.
Αν παίρνετε επίδοµα υποστήριξης εισοδήµατος ή οικογενειακό βοήθηµα 
από την αυστραλιανή κυβέρνηση, το Clean Energy Supplement θα προ-
στίθεται αυτόµατα στο κανονικό σας επίδοµα:
• Από τις 22 Μαρτίου του 2013 για τους περισσότερους συνταξιούχους 
και αποδέκτες υποστήριξης εισοδήµατος
• Από τις 24 Ιουνίου του 2013 για κατόχους Commonwealth Seniors 
Health Card (κάρτας υγείας της Κοινοπολιτείας για άτομα τρίτης ηλικίας) 
που παίρνουν Seniors Supplement (πρόσθετο επίδομα για άτομα τρίτης 
ηλικίας)
• Από την 1η Ιουλίου του 2013 για αποδέκτες Family Tax Benefit (οικο-
γενειακού επιδόματος φόρου). Αν ζητήσετε εφάπαξ καταβολή του Family 
Tax Benefit, θα συμπεριληφθεί στο ποσό που θα σας καταβληθεί για την 
περίοδο 2013–14, και

• Από τον Ιανουάριο του 2014 για τους νέους και τους περισσότερους 
σπουδαστές, µετά την καταβολή δεύτερου επιδόµατος Clean Energy 
Advance (προκαταβολής επιδόματος καθαρής ενέργειας) τον Ιούλιο του 
2013.
Αν δικαιούστε το επίδοµα αυτό, το ποσό θα σας καταβληθεί αυτόµατα. 
∆εν χρειάζεται να επικοινωνήσετε µαζί µας. 
Το ποσό που θα σας καταβληθεί εξαρτάται από την οικονοµική σας κα-
τάσταση και το επίδοµα που παίρνετε. 
Το Clean Energy Supplement αποτελεί μέρος του Household Assistance 
Package (πακέτου οικογενειακού βοηθήματος).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Clean Energy Supplement:
•επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/
householdassistance 
•επισκεφτείτε το πλησιέστερό σας service centre ή
•για να μιλήσετε με κάποιον στα Ελληνικά, καλέστε τον αριθμό 131 202. 
Σηµείωση: οι χρεώσεις για τις κλήσεις µπορεί να ποικίλλουν και εξαρτώ-
νται από τον παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας. Οι κλήσεις από δηµόσια 
και κινητά τηλέφωνα µπορεί να έχουν υψηλότερη χρέωση. 

Ενισχύονται οι φωνές 
διαµαρτυρίαςκατά 
της Holden

Άλλη µια συνάντηση µε τον επικεφα-
λής της αυτοκινητοβιοµηχανίας General 
Motors Holden, Μάϊκ Ντιβρού, ζήτησε 
ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλί-
ας, Τζέϊ Γουέδεριλ, ενώ ενισχύονται οι 
φωνές διαµαρτυρίας για τα σχέδια της 
εταιρίας να απολύσει 500 υπαλλήλους 
της.
Όπως είναι γνωστό, η Holden κατηγο-
ρείται ότι αθέτησε τη συµφωνία που είχε 
κάνει µε την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 
αλλά και την Κυβέρνηση της Ν. Αυστρα-
λίας, να µην απολύσει προσωπικό της.
Να σηµειωθεί ότι οι κρατικές επιδοτή-
σεις που έλαβε η Holden από την Ομο-
σπονδιακή Κυβέρνηση την τελευταία 
δεκαετία, ανέρχονται σε 2,17 δισεκα-
τοµµύρια δολάρια. Αλλά φαίνεται πως 
ούτε η κρατική ενίσχυση δεν στάθηκε 
αρκετή για να αποσοβήσει τις µαζικές 
απολύσεις.
Οι µαζικές απολύσεις αποδόθηκαν στη 
µείωση των πωλήσεων των αυτοκινή-
των της εταιρείας και στο ισχυρό δολά-
ριο Αυστραλίας, γεγονός που περιορίζει 
τις εξαγωγές της. Εκτιμάται πως 400 θέ-
σεις εργασίας θα χαθούν στην Αδελαΐδα 
και άλλες 100 θέσεις στη Μελβούρνη. 
Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πρωθυ-
πουργός της Βικτόριας, Ντένις Νάπθα-
ϊν, τόνισε ότι η κυβέρνησή του δεν θα 
δώσει ούτε ένα δολάριο στη Holden, 
εφόσον έχει αθετήσει αδικαιολόγητα τη 
συµφωνία του 2012.
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