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Η επικεφαλής των Πρασίνων Christine 
Milne, προειδοποίησε χθες τους ψηφοφό-
ρους ότι αν το κόµµα της δεν έχει παρου-
σία στη γερουσία, ο Τόνι Άµποτ θα έχει 
την ελευθερία να καταργήσει το σύστηµα 
κοστολόγησης των ρύπων.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης έχει επιβε-
βαιώσει τη δέσµευσή να αντικαταστήσει το 
φόρο του άνθρακα υπέρ του σχεδίου του 
Direct Action αν εκλεγεί πρωθυπουργός. 

Οι βουλευτές του Εργατικού κόµµατος 
έχουν δηλώσει ότι θα εµποδίσουν την κί-
νηση, πράγµα που κατά τον κ. Άµποτ ισο-
δυναµεί µε πολιτική αυτοκτονία, καθώς 
έχει επανειληµµένως απειλήσει να διαλύ-
σει βουλή και γερουσία και να προκαλέσει 
εκλογές.

Η κα Milne υποστήριξε ότι οι Πράσινοι 
χρειάζονται στη Γερουσία για να “σταθούν 
εµπόδιο στα σχέδια του Τόνι Άµποτ για 
χάρη του περιβάλλοντος” και τόνισε ότι 
αν ο κ. Άµποτ έχει αποτελεσµατικό έλεγ-
χο βουλής και γερουσίας, τότε θα είναι 
σε θέση να κάνει ό, τι θέλει. Θα είναι σε 
θέση να καταργήσει τους µηχανισµούς τι-

µολόγησης του άνθρακα και ποιος ξέρει τι 
άλλο σκοπεύει να κάνει µε το περιβάλλον. 
Είναι ζωτικής σηµασίας, οι άνθρωποι που 
πραγµατικά πιστεύουν στις διαπιστώσεις 
των επιστηµόνων, που θέλουν οι πολιτι-
κές θέσεις να είναι τεκµηριωµένες, να µας 
υποστηρίξουν. Ο Άµποτ νοµίζει ότι η κλι-
µατική αλλαγή είναι παραµύθια”

.
ΨΗΦΙΣΤΕ PALMER
Η κα Milne υπερασπίστηκε και την από-

φαση της Οµάδας των Πρασίνων να δώ-
σουν το δεύτερο ψήφο προτίµησης στον 
Clive Palmer. Η ηγέτης των Πρασίνων 
παραδέχτηκε ότι η κίνηση αυτή φαίνεται 
περίεργη δεδοµένης της µακροχρόνιας 
αντίθεσής των Πρασίνων στις πρακτικές 
της εξορυκτικής βιοµηχανίας αλλά είπε ότι 
η στάση του µεγιστάνα των ορυχείων για 
τους αιτούντες άσυλο έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο για την επίτευξη συµφωνίας.

“Η διαφορά του Clive Palmer από τον 
Άµποτ και τον Ραντ είναι ότι έχει µια πολύ 
πιο ανθρώπινη άποψη για τους αιτούντες 
άσυλο”, είπε η κα Milne.

Οι Αυστραλοί καταναλώνουν περισσό-
τερο αλκοόλ από ότι πριν από µια δε-
καετία, σύµφωνα µε τα ευρήµατα δια-
φορετικών ερευνών που δόθηκαν χθες 
στη δηµοσιότητα. 
Η µία από τις µελέτες δείχνει ότι το 
10% όσων καταναλώνουν µεγάλες πο-
σότητες αλκοόλ πίνουν έως και 5% πε-
ρισσότερο από παλιότερα, ενώ οι πό-
τες που έπιναν συνετά καταναλώνουν 
ακόµη µικρότερες ποσότητες. Μάλιστα, 
από το 2001 και µετά, το 5% από τους 
πότες που καταναλώνουν µεγάλες πο-
σότητες πίνουν 140 ποτά περισσότερα 
το χρόνο από ότι πριν µια δεκαετία.

Ο ∆ρ. Michael Livingston από το Εθνι-
κό Κέντρο Ερευνών για τα Ναρκωτικά 
και το Αλκοόλ υποστηρίζει ότι η µεγά-
λη κατανάλωση αλκοόλ θα µπορούσε 
να εξηγήσει γιατί οι περισσότεροι πό-
τες υποφέρουν από σοβαρά προβλή-
µατα υγείας. “Μπορεί οι αλλαγές στην 
κατανάλωση αλκοόλ να φαίνονται µι-
κρές αλλά έχουν σηµαντικές επιπτώ-
σεις στην υγεία”, λέει ο ∆ρ. Livingston. 
“Όταν κάποιος πίνει 3.000 ποτά σε ένα 
χρόνο, αυτά τα επιπλέον 100 ποτά εί-
ναι αρκετά για να καταστρέψουν την 
υγεία του και να τον στείλουν στο στο 
νοσοκοµείο. Το τίµηµα είναι βαρύ. Ο 

∆ρ Λίβινγκστον λέει επίσης, ότι τον 
προβληµατίζει το γεγονός ότι οι πότες 
πότες που καταναλώνουν µεγάλες πο-
σότητες αλκοόλ πίνουν πλέον περισ-
σότερο. Η αύξηση της φορολογίας του 
αλκοόλ επηρεάζει την κατανάλωση τους 
αλλά δεν αποτελεί λύση στο πρόβληµα. 

ΤΑ ΚΟΠΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μια δεύτερη µελέτη για το ίδιο ζήτηµα 
διαπιστώνει ότι η κατανάλωσης αλκοόλ 
µεταξύ ανδρών των γυναικών έχει φτά-
σει στα ίδια επίπεδα κατά τον τελευταίο 
αιώνα.
Η ∆ρ Cath Chapman, υποστηρίζει ότι 

το 1900, οι άνδρες κατανάλωναν τρεις 
φορές περισσότερο αλκοόλ από τις γυ-
ναίκες.
“Αν δούµε τώρα τα στοιχεία για τους 
άνδρες και τις γυναίκες που γεννήθη-
καν στη δεκαετία του 1990, θα διαπι-
στώσουµε ότι πίνουν τις ίδιες ποσότη-
τες αλκοόλ. Η τάση αυτή δεν είναι µόνο 
αυστραλιανό φαινόµενο αλλά παγκό-
σµιο. Οι χώρες που σηµείωσαν τη µε-
γαλύτερη σύγκλιση στην κατανάλωση 
αλκοόλ µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
ήταν αυτές η ισότητα των δύο φύλων 
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο”, λέει η 
∆ρ. Chapman.

Το «τσούζουν» οι Αυσταλοί

Πράσινοι: Ο Άμποτ είναι 
κίνδυνος για το περιβάλλον


