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Tην πρώτη επίσηµή της επίσκεψη στην 
Παπούα Νέα Γουϊνέα, πραγµατοποιεί 
από χθες το απόγευµα η Πρωθυπουρ-

γός Τζούλια Γκίλαρντ.
Η κα Γκίλαρντ κατά την παραµονή της 

στο Πορτ Μόρσµπι, θα συνατηθεί µε τον 
Πρωθυπουργό του µικρού κρατιδίου, Πί-
τερ Ο’Νιλ και τον Αρχηγό της Αντιπολίτευ-

σης, Μπέλντεν Νάµαχ.
Στην ατζέντα των συνοµιλιών κυρια-

χούν θέµατα που αφορούν στις εµπορικές 
συναλλαγές και αµυντικής συνεργασίας, 
καθώς και στην διαδικασία εξέτασης αι-
τήσεων για έκδοση βίζας σε κατοίκους της 
Παπούα Νέας Γουϊνέας που επιθυµούν να 
ταξιδέψουν στην Αυστραλία.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανάφε-
ραν ότι η Αυστραλή Πρωθυπουργός θα 
εγείρει επίσης το θέµα της λειτουργίας του 
κέντρου κράτησης αιτούντων άσυλο στο 
Νησί Μάνους. Όπως είναι γνωστό, η νοµι-
µότητα της λειτουργίας του κέντρου κράτη-
σης, αµφισβητείται αυτές τις µέρες σε ∆ικα-
στήριο της Παπούα Νέας Γουϊνέας.

Στην Παπούα Νέα Γουϊνέα η Γκίλαρντ

Η απόφαση της Αποθεµατικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBΑ) να µει-
ώσει το βασικό επιτόκιο, στόχο έχει και την υποχώρηση της αξίας του αυ-
στραλιανού δολαρίου. Το αυστραλιανό νόµισµα διατηρείται εδώ και καιρό 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και αυτό έχει επιπτώσεις στις εξαγωγές και 
στα έσοδα του αυστραλιανού δηµοσίου.

Στην υψηλή αξία του δολαρίου απέδωσε η κυβέρνηση και το έλλειµµα 
του προϋπολογισµού, που σύµφωνα µε τα νέα αναθεωρηµένα στοιχεία 
ανέρχεται στα 17 δισεκατοµµύρια δολάρια.

Βεβαίως αν υποχωρήσει η αξία του δολαρίου, όπως επιδιώκουν η Απο-
θεµατική Τράπεζα και η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, αυτό σηµαίνει ότι θα 
αυξηθεί το κόστος των εισαγόµενων προϊόντων και θα γίνει πιο ακριβός ο 
εξωτερικός τουρισµός, κάτι που θα επηρεάσει και δεκάδες χιλιάδες οµο-
γενείς που ετοιµάζονται για τις θερινές τους διακοπές στην Ελλάδα και την 
Κύπρο.

Την Τρίτη, η Αποθεµατική Τράπεζα µείωσε το επιτόκιο κατά 0,25% στο 
2,75% επικαλούµενη τη διεθνή αστάθεια. Μάλιστα η Τράπεζα άφησε ανοι-
κτό το ενδεχόµενο να ακολουθήσει και νέα µείωση των επιτοκίων.

Με την τελευταία µείωση όσοι εξοφλούν στεγαστικό δάνειο κερδίζουν, 

κατά µέσο όρο, 50 δολάρια τον µήνα.
Το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας διαπίστωσε σαφείς ενδείξεις 

υποχώρησης της πιστωτικής ζήτησης, τις οποίες απέδωσε στο υψηλό 
κόστος δανεισµού που είχε επιλεγεί ως πυροσβετήρας για τον έλεγχο του 
πληθωρισµού.

Σύµφωνα µε τη δήλωση του ∆ιοικητή της RBΑ, Γκλεν Στίβενς η ανά-
πτυξη αν και κινείται στα επίπεδα του 2012 εν τούτοις εµφανίζει ενδείξεις 
κόπωσης στο δεύτερο τρίµηνο του 2013 και η RBA προσπαθεί να δράσει 
εγκαίρως για να προλάβει την αποθέρµανση. Ο κ. Στίβενς επισήµανε ότι η 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας υπολείπεται της ανάπτυξης του πλη-
θυσµού.

Ο διοικητής της RBA υπογράµµισε ότι ο δείκτης τιµών καταναλωτή κι-
νείται εντός των ορίων που θέτει η τράπεζα και ήταν και ελαφρώς χαµηλό-
τερος από τον αναµενόµενο, συνεπώς δεν γεννάται ανησυχία.

Ο κ. Στίβενς επισήµανε ότι το δολάριο Αυστραλίας παρέµεινε σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα παρά τις προηγούµενες µειώσεις επιτοκίων αποτελώντας 
τροχοπέδη για την αύξηση των εξαγωγών, η οποία δηµιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας στο εσωτερικό.

Η µείωση των επιτοκίων στοχεύει 
και στην πτώση της αξίας του δολαρίου 

Ένας Έλληνας ήταν αυτός που άνοιξε την αγο-
ρά της Κίνας στην Αυστραλία. Σήµερα η Κίνα 
είναι η χώρα που στηρίζει την αυστραλιανή οι-
κονοµία αφού εκεί φθάνουν οι περισσότερες 
αυστραλιανές εξαγωγές.

Πρόκειται για τον Γιώργο Βογιατζή, ο οποίος 
πέθανε πρόσφατα, αλλά ο αυστραλιανός Τύπος 
καταχώρησε εκτενή δηµοσιεύµατα για τα επι-
τεύγµατά του.

Όπως γράφηκε, πολύ πριν την επίσκεψη του 
πρώην Αυστραλού Πρωθυπουργού Γκοφ Ουίτ-
λαµ στην Κίνα, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, 
ένας Έλληνας της Αυστραλίας είχε αρχίσει τις 
εµπορικές συναλλαγές µε τον «κοιµισµένο δρά-
κο» της Ανατολής.

O Mark Voyage (Γιώργος Βογιατζής) ήταν ο 
άνθρωπος που άρχισε εµπορικές συναλλαγές 
µε κρατικά εργοστάσια στην Κίνα (πραγµατοποι-
ώντας αµέτρητα ταξίδια) χρόνια πριν την έναρξη 
των διπλωµατικών σχέσεων.

Ήταν αυτός που γνώρισε στους εµπόρους και 
τους εισαγωγείς τα κινεζικά προϊόντα της κλω-
στοϋφαντουργίας και του επίπλου.

Πραγµατοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην 
Κίνα το 1962 και γνώρισε τις πόλεις-κολοσσούς 
του σήµερα, όταν ήταν ακόµα υπανάπτυκτες και 
χωρίς τουρισµό ή χωρίς οικονοµική δραστηρι-
ότητα.

Για πολλά χρόνια ταξίδευε στη χώρα από 
άκρη σε άκρη και επισκεπτόταν εργοστάσια, 
πολλές φορές έχοντας συνεπιβάτες στα τρένα 
και τα αεροπλάνα µέχρι και κοτόπουλα.

Το 1966, στο ξεκίνηµα της Πολιτιστικής Επα-
νάστασης του Μάο, ο Γιώργος Βογιατζής βρι-
σκόταν στο Πεκίνο, όπου πολλές φορές έγινε 
πηγή πληροφοριών για δηµοσιογράφους και 
πολλές φορές συµβούλευσε κυβερνητικά όρ-
γανα σχετικά µε τις εµπορικές σχέσεις µε την 
Κίνα. Είχε δε αναγνωριστεί ως ο άνθρωπος που 
γνωρίζει τα πάντα σχετικά µε το εµπόριο µε την 
Κίνα σε πλήθος δηµοσιογραφικών ερευνών.

Ο Γιώργος Βογιατζής γεννήθηκε στη Ρόδο το 
1930. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, µεγάλωσε 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
υπό συνθήκες ιταλικής κατοχής. Η σχολική του 
παιδεία ήταν ιταλική, αφού η Ρόδος και όλα τα 
∆ωδεκάνησα είχαν προσαρτηθεί στην Ιταλία.

Το 1945, όταν το νησί πέρασε σε βρετανι-
κή διοίκηση, άρχισε µαθήµατα και σε αγγλικό 
σχολείο. Αργότερα, εργάστηκε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. ∆ουλειά του ήταν να εκδίδει δι-
αβατήρια, έτσι έφτιαξε και το δικό του, το οποίο 
έµεινε χωρίς υπογραφή από τον προϊστάµενό 
του, µέχρι να παίξει και τον τελευταίο ποδοσφαι-
ρικό αγώνα στο τοπικό πρωτάθληµα.

Ακολούθησε τη συµβουλή του αδελφού του 
Αντώνη και τον ακολούθησε στην Αυστραλία, µε 
σκοπό να µείνει µόνο για λίγο καιρό. Με την άφι-
ξή του στη Μελβούρνη άρχεσε να παίζει πόλο 
και να κολυµπά στο Κιου.

H πρώτη του δουλειά ήταν στη βιοµηχανία 
αυτοκινήτων Τζένεραλ Μότορς, την ηµέρα και 
το βράδυ σε µιλκ µπαρ. Τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα πήγε στο Σίδνεϊ και παντρεύτηκε το 1955 την 
Μπέτι Σιµωνίδη από το Μποντάι.

Ο Γιώργος Βογιατζής ήταν πραγµατικός ταξι-
διώτης. Εκτός από τα συχνά επαγγελµατικά του 
ταξίδια, έκανε διακοπές µε την οικογένειά του σε 
όλο τον κόσµο. Αν και δεν µπόρεσε να γυρίσει 
στη Ρόδο όπως ονειρευόταν για να ζήσει µόνιµα, 
συνήθιζε να την επισκέπτεται κάθε χρόνο µε τη 
σύζυγό του.
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