
2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ WEDNESDAY 13 JANUARY 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Eπιστρέφει από την άδεια του  
ο Μπιλ Σόρτεν και ξεκινάει περιοδεία
Ο 

ηγέτης της Οµοσπονδιακή της 
αντιπολίτευσης Μπιλ Σόρτεν 
θα επιστρέψει από την άδεια 
του και θα έχει να αντιµετωπί-

σει την βασιλική Επιτροπή που ερευνά 
τη διαφθορά στα συνδικάτα και την εκ-
στρατεία κατά της κυβέρνησης σε θέµατα 
όπως το GST. Ο κ Σόρτεν δεν εµφανίστη-
κεν στα µέσα ενηµέρωσης κατά την εορ-
ταστική περίοδο, όπου ο πρωθυπουργός 
Μάλκολµ Τε΄ρνµπουλ δηµοσίευσε την 
τελική έκθεση της Βασιλικής Επιτροπής. 
Χθες, ήταν η πρώτη του µέρα µετά της 
διακοπές και σήµερα αναµένεται να ξε-
κινήσει περιοδεία τριών εβδοµάδων σε 
όλη τη χώρα για να γνωστοποιήσει την 
αντίθεσή των Εργατικών στην αύξηση 

του GST, τις περικοπές του προϋπολογι-
σµού για την υγεία και την αλλαγή των 
µισθών του Σαββατοκύριακου. «Ο Μάλ-
κολµ Τέρνµπουλ και οι Λίµπεραλ  είναι 
πρόθυµοι να αφήσουν τις µεγάλες πο-
λυεθνικές εταιρείες ανενόχλητες, χωρίς 
να πληρώνουν το δίκαιο µερίδιο τους 
σε φόρους, αλλά βιάζεται να αυξήσει το 
GST. ∆εν έχει το θάρρος να επισκεφθεί 
τους πολίτες και να τους µιλήσει για τα 
σχέδιά του”, είπε ο κ. Σόρτεν. Η κυβέρ-
νηση δεν έχει υποβάλει ακόµη επίσηµη 
πρόταση για τη µεταβολή του ποσοστού 
ή τη διεύρυνση της βάσης του GST, και 
δήλωσε ότι όλες οι επιλογές για τις αλλα-
γές στο φορολογικό σύστηµα είναι «στο 
τραπέζι». «Οι περικοπές των Λίµπεραλ 

στις υπηρεσίες υγείας θα έχουν σοβαρές 
συνέπειες για τους περισσότερο ευάλω-
τους πολίτες. Είναι η απόδειξη ότι οι 
πολιτικές του Τόνι Άµποτ εξακολουθούν 
να είναι αυτές που εφαρµόζει η κυβέρ-
νηση”, είπε ο κ. Σόρτεν που αναφέρθη-
κε και στην στην έρευνα της βασιλικής 
Επιτροπής στο συνδικαλιστικό κίνηµα 
καθώς η αντιπολίτευση είχε δώσει στην 
δηµοσιότητα µια εναλλακτική πρόταση 
για τη µεταρρύθµιση των συνδικαλιστι-
κών οργανώνεων πριν την δηµοσίευση 
της τελικής έκθεσης της Βασιλικής Επι-
τροπής. Σε αυτήν ο κ. Σόρτεν έχει προ-
τείνει αυστηρότερες ποινές για όσους 
παρανοµούν καθώς και πρόσθετες εξου-
σίες για το ASIC.

O Τόνι Άµποτ ζήτησε  
από τον πρωθυπουργό  
“διορισµό” φίλου…

∆εκάδες καταγγελίες από χορτοφάγους  
για τη διαφήµιση µε την Λιν Τσιν

Ο Τόνι Άµποτ ζήτησε από τον Μάλ-
κολµ Τέρνµπουλ να διορίσει τον Brian 
Loughnane, σύζυγός της πρώην επικεφα-
λής του επιτελείου του, Πέτα Credlin, ως 
εκπρόσωπο της Αυστραλίας στο Βατικανό. 
Ο Loughnane παραιτήθηκε από την θέση 
του οµοσπονδιακού διευθυντή του Φιλε-
λεύθερου κόµµατος τον Οκτώβριο, µετά 
από 12 χρόνια στο τιµόνι που βρισκόταν 
στο τιµόνι του.  «Με τις πρόσφατες αλλαγές 
στην κοινοβουλευτική ηγεσία και τη συνα-
κόλουθη ανάγκη αναθεώρησης του σχε-
διασµού µας για την επόµενη εκστρατεία, 
πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγ-
µή για το κόµµα να διορίσει νέο οµοσπον-
διακό διευθυντή,» είχε πει ο  Loughnane. 
Η κα Credlin έγινε επικεφαλής του επι-
τελείου του Τόνι Άµποτ το 2009, αφού 
έγινε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Με 
τον Loughnane παντρεύτηκαν το 2002. Η 
σχέση τους προκάλεσε ένταση στο κόµµα, 
µε Θησαυροφύλακα των Λίµπεραλ  Φίλιπ 
Χίγκινσον να επικρίνει το ζεύγος τον Φε-
βρουάριο του περασµένου έτους. Σε επι-
στολές προς το κόµµα που διέρρευσεαν 
µετά την πρώτη απόπειρα αντικατάστασης 
του Άµποτ, ο Higginson επέκρινε τη σχέση 
µεταξύ Credlin και Loughnane λέγοντας 
πως βλάπτει το κόµµα.  Ο πρώην QC John 
McCarthy είναι ο σηµερινός πρέσβης της 
Αυστραλίας στην Αγία Έδρα, από το 2002 
που διαδέχθηκε τον Tim Fischer.

Κατεγράφησαν πάνω από 400.000 
προβολές στο YouTube, σε µόλις δύο 
ηµέρες από την ηµέρα που δηµοσιεύ-
τηκε στο διαδίκτυο και γνώρισε πρωτο-
φανή δηµοσιότητα και στα άλλα social 
media, αλλά δεν είναι όλοι ευχαριστη-
µένοι µε την τελευταία διαφήµιση για το 
αρνί από την Ένωση Κτηνοτρόφων και 
Παραγωγών Κρέατος της Αυστραλίας, 
µε αφορµή την Ηµέρα της Αυστραλίας. 
Στη διαφήµιση η ιδιαίτερα δηµοφιλής 
εκφωνήτρια στα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης Λι Λιν Τσιν, σχεδιάζει πως να 
φέρει στο σπίτι τους Αυστραλούς που 
ζουν σε άλλες χώρες για την Ηµέρα της 
Αυστραλίας, ώστε να µπορέσουν να 
φάνε αρνί. Ωστόσο, µία συγκεκριµένη 
σκηνή έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο 

δεκάδων καταγγελιών. Η σκηνή αυτή 
δείχνει µια οµάδα ειδικών πρακτόρων 
να σπάει την πόρτα και να εισέρχεται σε 
ένα διαµέρισµα στη Νέα Υόρκη. Όταν 
ο Αυστραλός ένοικος ανακοινώνει ότι 
είναι χορτοφάγος οι ειδικοί πράκτορες 
φεύγουν αλλά πριν  φύγουν καίνε µε 
ένα φλογοβόλο ένα µπολ µε χορταρι-

κά που είναι πάνω σε ένα τραπέζι. Ο 
Άντριου Χάουι από την Ένωση Κτηνο-
τρόφων και Παραγωγών Κρέατος της 
Αυστραλίας υπερασπίστηκε τη σκηνή, 
λέγοντας ότι είχε χιούµορ. “Σε καµία 
περίπτωση δεν είχανε σκοπό να κάνου-
µε µια διαφήµηση που προάγει τη βία. 
Αυτό που προσπαθούµε είναι να αυξή-
σουµε τις πωλήσεις του αρνιού κατά τη 
διάρκεια της περιόδου.» Η διαφήµιση 
κόστισε 1.2 εκατοµµύρια δολάρια και η 
προβολή της θα διαρκέσει µέχρι τις 26 
Ιανουαρίου. Ένωση Κτηνοτρόφων και 
Παραγωγών Κρέατος της Αυστραλίας 
ανέφερε ότι καταγράφεται 35 τοις εκατό 
αύξηση των πωλήσεων στο αρνί και ελ-
πίζει ότι θα ξεπεράσει τον αριθµό αυτό 
κατά τις προσεχείς εβδοµάδες.

Aρραβωνιάζεται πάλι ο Rupert Murdoch

Πενταµελής οικογένεια από την Αδελαΐδα  
σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα στην Ινδία

Ο Rupert Murdoch έχει ανακοινώσει τον αρραβώνα του µε την Jerry Hall 
στη στήλη µε τις γεννήσεις, γάµους και θανάτους της εφηµερίδας Times του 
Λονδίνου. Ο 84χρονος µεγιστάνας των µέσων ενηµέρωσης και το 59χρονο 
πρώην σούπερµόντελ βγαίνουν ραντεβού εδώ και τέσσερις µήνες, από τότε 
που τους έκανε την γνωριµία η αδελφή του Murdoch στην Αυστραλία. Η 
σχέση τους έγινε δηµόσια γνωστή, όταν εµφανίστηκαν µαζί στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο ράγκµπι στο Twickenham, στο Λονδίνο τον Οκτώβριο. Η προκή-
ρυξη εµφανίστηκε την Τρίτη 12, Ιανουαρίου στην έκδοση των Times. Η 
εφηµερίδα επίσης ανέφερε την είδηση στο διαδίκτυο. «Ο κ Ρούπερτ Μέρ-
ντοχ,  πατέρας της Προύντενς, της Ελισάβετ, του Lachlan, του James, της 
Γκρέις και της Χλόης Μέρντοχ, και η Μις Jerry Hall, µητέρα της Elizabeth, 
του James, της Γεωργίας και του Γαβριήλ, είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουν τον αρραβώνα τους.»

Η Ινδική κοινότητα της Αδελαΐδας 
θρηνεί την απώλεια πέντε µέλη της 
ίδιας οικογένειας που σκοτώθηκαν 
σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα, ενώ 
έκαναν διακοπές στην Ινδία. Οι άτυ-
χοι ταξιδιώτες ήταν στο δρόµο προς 
το Ταζ Μαχάλ µε την οικογένειά τους, 
όταν συνέβη το ατύχηµα, την Κυρια-
κή το απόγευµα. Ως αίτιο του ατυχή-
µατος θεωρείται µια έκρηξη ελαστι-

κού που έστειλε το αυτοκίνητο σε ένα 
φράγµα ασφαλείας, και στη συνέχεια 
στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. Νε-
κροι είναι η Datta, 45ετών, οι κόρες 
της ηλικίας 12 και 15, και η αδελφή 
της Σόνια, 25 ετών, που πέθανε στον 
τόπο του δυστυχήµατος. Ο 20χρονος 
γιός Tirvijai, πέθανε στο νοσοκοµείο 
λίγο αργότερα. Το Υπουργείο Εξω-
τερικών είπε ότι παρείχε προξενική 

συνδροµή στους συγγενείς. Στενός 
οικογενειακός φίλος ανέφερε ότι 
είναι ακόµα σε κατάσταση σοκ από 
την είδηση καθώς η οικογένεια θα 
επέστρεφε στην Αδελαΐδα αυτό το 
Σαββατοκύριακο. «Όλη η οικογένεια 
µου είναι σε κατάσταση σοκ», είπε. 
«Ακόµα δεν µπορώ να πιστέψω τι 
συνέβη. Ήταν µια πολύ αγαπηµένη 
οικογένεια.»


