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Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξιος Γ. Χριστόπουλος που 
διατέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία

Τ ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ένωσης ∆ιπλωµατικών Υπαλ-
λήλων εκφράζει τη βαθύτατη 
θλίψη του για την εκδηµία του 

αγαπητού συναδέλφου και διακε-
κριµένου Πρέσβη επί τιµή κ. Αλέ-
ξιου Γ. Χριστόπουλου και τα θερµά 
συλλυπητήριά του στη σύζυγό του 
Τένια και στους οικείους του.
Ο Αλέξιος Γ. Χριστόπουλος γεννή-
θηκε στις 6.2.1947 και εισήλθε στο 
∆ιπλωµατικό Σώµα της Ελλάδος το 
1977. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στα-
διοδροµίας του διακρίθηκε για το 
ήθος, την ευγένεια και την ευσυνει-
δησία του. Υπηρέτησε σε κρίσιµες 
θέσεις, όπως οι Πρεσβείες µας στο 
Βελιγράδι και στην Ουάσιγκτων και 

στο Γενικό Προξενείο Αµβούργου. 
Στην Κεντρική Υπηρεσία υπηρέτη-
σε, µεταξύ άλλων, στις ∆ιευθύνσεις 
Βαλκανικών Υποθέσεων και Εθιµο-
τυπίας και, ως ∆ιευθυντής της Α10 
∆/νσης Ασίας. ∆ιετέλεσε Πρέσβης 
της Ελλάδος στην Ινδονησία και 
την Αυστραλία, όπου συνέβαλε τα 
µέγιστα στην ανάπτυξη άριστων, δι-
µερών σχέσεων. 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί 
την Τρίτη, 20 ∆εκεµβρίου 2016 και 
ώρα 12.30 µ.µ στον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου εντός 
του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Παπά-
γου, ∆ήµος Παπάγου 15669, Αθή-
να.

ΚΑΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΕΙ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ 2020-21

Τ α ελλείµµατα στους προϋπο-
λογισµούς τής οµοσπονδια-
κής κυβέρνησης θα αυξηθούν 
περισσότερα από $10 δις στα 

επόµενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση 
αντιµετωπίζει µικρές αυξήσεις στους 
µισθούς και µειωµένα κέρδη εταιρει-
ών, αλλά επιµένει πως θα επιστρέψει 
στα πλεονάσµατα το οικονοµικό έτος 
2020-21.
Οι κυβερνητικές προβλέψεις στην 
εξαµηνιαία αναθεώρηση για την 
εθνική οικονοµία δεν πρόκειται να 
µειώσουν τις ανησυχίες των οίκων 
αξιολόγησης τής πιστοληπτικής ικα-
νότητας τής χώρας, που απειλούν να 
µειώσουν την αξιολόγηση από την 
κορυφαία ΑΑΑ σε ΑΑ.
Οµως, η αναθεώρηση προβλέπει 
µείωση τού ελλείµµατος το 2016-17 
κατά $600 εκατοµµύρια, από $37,1 
δις στα $36,5 δις. Το έλλειµµα θα 
αυξηθεί στα $28,7 δις το επόµενο οι-

κονοµικό έτος και θα είναι πιο κοντά 
στα $20 δις το 2018-19, όταν το πο-
σοστό τού χρέους στο ΑΕΠ θα φτάσει 
το 19% τον ίδιο χρόνο.  
Για να εξασφαλισει µεγαλύτερο ει-
σόδηµα, η κυβέρνηση θα αυξήσει 
τα πρόστιµα τής Κοινοπολιτείας από 
$180 στα $210 µε συνολικό κέρδος 
$90 εκατοµµύρια µέχρι το 2019-
20. Η κυβέρνηση θα καταργήσει 
και το πρόγραµµα Πράσινος Στρα-
τός που υιοθέτησε η κυβέρνηση τού 
Τόνι Αµποτ, εξοικονοµώντας $224 
εκατοµµύρια τα επόµενα 4 χρόνια 
και $9,3 εκατοµµύρια στο τρέχον 
οικονοµικό έτος. Η κυβέρνηση θα 
καταργήσει και το Assets Recycling 
Scheme που ανακοίνωσε στον Προ-
ϋπολογισµό 2014-15 για να µειώσει 
το χρέος κατά $20 εκατοµµύρια µέχρι 
το 2019-20.
Η κυβέρνηση θα διαθέσει $1,6 εκα-
τοµµύριο για την καταπολέµηση τής 

µαύρης οικονοµίας, την φοροδιαφυ-
γή και την απάτη στα κρατικά επιδό-
µατα.
Στις προβλέψεις συµπεριλαµβάνο-
νται τα κυβερνητικά µέτρα που ψή-
φισε πρόσφατα η Γερουσία για την 
εξοικονόµηση $21 δις.
Η κυβέρνηση προσπάθησε να προε-
τοιµάσει το έδαφος πριν την ανακοί-
νωση τής αναθεώρησης, προειδο-

ποιώντας πως οι αυξήσεις στις τιµές 
των ορυκτών δεν είναι αρκετές για να 
εξουδετερώσουν την απώλεια κρατι-
κού εισοδήµατος από τους µισθούς 
και τα κέρδη των επιχειρήσεων. 
Οι προβλέψεις στον Προϋπολογισµό 
τού περασµένου Μαϊου βασίζονταν 
στην τιµή τού σιδηροµεταλλεύµατος 
στα 55 δολάρια Αµερικής, ενώ η τιµή 
αυξήθηκε στα 80 δολάρια Αµερικης 
τον Νοέµβριο. Ο Προϋπολογισµός 
του Μαίου βασίζονταν και στην τιµη 
τού άνθρακα 52 δολάρια Αµερικής, 
αλλά η τιµή διπλασιάστηκε τους τε-
λευταίους έξι µήνες.  
Αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν δυνατόν 
να αντικαταστήσουν τη µείωση τού 
κρατικού εισοδήµατος από τη φορο-
λογία των µισθών που λιµνάζουν µε 
αύξηση µόνο 1,9% και δεν είναι ανά-
λογη µε την αύξηση στο κόστος ζωής.

Περισσότερα από $10 δις θα αυξηθεί 
το έλλειμμα στα επόμενα χρόνια

H Aυστραλία 
στο έλεος της 
επιδηµίας... πάγου!
Τροµερά ανησυχητική είναι η αύξηση των 
εθισµένων Αυστραλών στη χρήση ναρκω-
τικών ουσιών, ιδιαίτερα στην µεθαµφετα-
µίνη, γνωστή και ως Ice, δηλαδή «πάγος», 
γεγονός που δικαιολογεί τον προσδιορι-
σµό της επιδηµίας µ’ αυτό το όνοµα!
Οι χρήστες της ουσίας αυτής έχουν φτάσει 
σε αριθµό ρεκόρ, ενώ σοβαρή µείωση πα-
ρατηρήθηκε στον αριθµό των ατόµων που 
έκαναν χρήση ηρωϊνης.
Ως αιτία της αύξησης των χρηστών του 
αµφεταµίνης και κυρίως Ice, αναφέρεται ο 
ισχυρισµός εθισµός που προκαλείται σχε-
δόν από την αρχή. Κι’ αξίζχει να σηµειω-
θεί ΄ποτι η συντριπτική πλειονότητα των 
εθισµένων είναι άνω των 30 ετών, µε τους 
µισούς εξ’ αυτών να έχουν αποταθεί στις 
αρµόδιες υπηρεσίες, ζητώντας βοήθεια για 
απεξάρτηση!
Η επικεφαλής αρµόδιας επιτροπής δηλώ-
νει ότι η αύξηση της εξάρτησης από το Ice  
σηµαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για αυξηµένη 
και πιο µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση 
αντιµετώπισης της καταστάσεως εκ µέρους 
της κυβέρνησης. Με κονδύλια για περισ-
σότερες διευκολύνσεις, για  εκπαιδευµένο 
προσωπικό και για υποστήριξη σε τοξικο-
µανείς που, σε ώρες κρίσης,  δεν µπορούν 
να ξέρουν τι κάνουν.
Πράγµατι ένας εθισµένος, µπορεί να οδη-
γηθεί σε κάθε είδος παρανοµόιας, ακόµη 
και σε έγκληµα, στη συνέχεια στη φυλακή 
και σε όσα µπορούν να επακολουθήσουν 
επιβαρύνοντας µε επιπλεόν δαπανες το 
∆ηµόσιο.

Ναυαγεί το ανθρακωρυχείο 
των Ινδιών στο Κουήνσλαντ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
To πολυσυζητηµένο ανθρακωρυχείο Adani, την λει-
τουργεία του οποίου προγραµµάτιζαν οι ινδικές εταιρίες 
που προγραµµατίζαν για µαζική παραγωγή άνθρακα στο 
Κουήνσλαντ, οι ινδικές εταιρίες Adani Group οδηγείται 
σε µαταίωση, λόγω της στροφής των Ινδιών στην αύξη-
ση της χρήσης  ανεώσιµων πηγών ενεργείας!
Σύµφωνα µ’ όσα είχαν γνωστοποιηθεί ως χθες η Ινδία 
έχει διαπιστώσει ότι δεν θα χρειαστεί πλέον µεγαλύ-
τερες ποσότητες άνθρακα, αφού µπορεί να κάνει έξη 
φορές µεγαλύτερη χρήση άλλων πηγών ενέργειας για 

παραγωγή ηλεκτρισµού.

Το σχέδιο για το ινδικών συµφερόντων ανθρακωρυ-

χείο της Adani Group στο Κουήνσλαντ, που αναµένετο 

να προσφέρει σηµαντικές εισπράξεις, αλλά και πολλές 

θέσεις εργασίες στην Αυστραλία  φαίνεται - προς το πα-

ρόν τουλάχιστον - να ναυαγεί, αφού ο ίδιος ο υπουρ-

γός Ενέργειας των Ινδιών Piyush Goyal, δηλώνει ότι η 

χώρα του «δεν θα χρειαστεί περισσότερο ανθράκα, καθ’ 

όλη την προσεχή δφεκαετία».




