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Την άποψη ότι το Εργατικό 
Κόµµα πρέπει να συνε-
χίσει την πορεία του µε 

τη σηµερινή ηγεσία, παρά τα 
φτωχά αποτελέσµατα τελευταί-
ων δηµοσκοπήσεων, εξέφρασε 
χθες ο οµοσπονδιακός υπουρ-
γός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Τεχνών και Επαρχιακής Ανά-
πτυξης, Σάϊµον Κριν. Ο κ. Κριν 
τόνισε ακόµη ότι δεν πιστεύει 
πως ο υπουργός Εξωτερικών, 
Κέβιν Ραντ, θα διεκδικήσει την 
αρχηγία του κόµµατος από την 
Τζούλια Γκίλαρντ, παρόλο που 
δηµοσιογραφικές πληροφορίες 
αναφέρουν ότι η κα Γκίλαρντ 
έχει χάσει την υποστήριξη της 
∆εξιάς παράταξης του ALP.

Ο κ. Κριν, πρώην αρχηγός του 
Εργατικού Κόµµατος, τόνισε ότι 

η απάντηση στα φτωχά αποτε-
λέσµατα των δηµοσκοπήσεων, 
δεν είναι η αλλαγή ηγεσίας στο 
κόµµα. «∆εν πιστεύω ότι θα δι-
εκδικηθεί η αρχηγία από την 
κα Γκίλαρντ», υπογράµµισε ο κ. 
Κριν. Να σηµειωθεί ότι τελευ-
ταία δηµοσκόπηση της εταιρί-
ας Newspoll, τα αποτελέσµατα 
της οποίας δηµοσιεύθηκαν στο 
χθεσινό φύλλο της εφηµερίδας 
The Australian, δείχνουν ότι η 
δηµοτικότητα του κυβερνώντος 
Εργατικού Κόµµατος παρέµει-
νε αµετάβλητη στο 46% έναντι 
54% του Συνασπισµού Φιλελεύ-
θερων-Εθνικών.

Όµως η προσωπική δηµοτικό-
τητα της πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ φέρεται να έχει µειω-
θεί 3 εκατοστιαίες µονάδες στο 

40% και αυτή του αρχηγού της 
οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, να έχει αυξηθεί 1 
εκατοστιαία µονάδα στο 37%.

Αναφορικά µε τις φήµες που 
κυκλοφορούν περί διεκδίκησης 
της αρχηγίας του κόµµατος από 
τον κ. Κέβιν Ραντ, ο υπουργός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε 
ότι ο υπουργός Εξωτερικών δεν 
µπορεί να αναλάβει και πάλι την 
πρωθυπουργία.

«Αυτό πρέπει να το καταλάβει 
ο ίδιος και οι υποστηρικτές του. 
Και είµαι βέβαιος ότι ο κ. Ραντ 
αποδέχεται αυτό το γεγονός 
κάθε φορά που του υποβάλλουν 
οι δηµοσιογράφοι την ερώτηση 
αν θα διεκδικήσει την αρχηγία 
του Εργατικού Κόµµατος», τόνι-
σε ο κ. Κριν.

Την εκτίµησή του ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να καταργή-
σει τους δασµούς και να 

απελευθερώσει το εµπόριό της, 
σε σχέση και µε άλλες χώρες, 
προκειµένου να πετύχει οικο-
νοµική ανάπτυξη και να λύσει 
το πρόβληµα χρέους της, εξέ-
φρασε ο υπουργός Εξωτερικών 
της Αυστραλίας, Κέβιν Ραντ, 
µιλώντας στο 42ο Οικονοµικό 
Φόρουµ του Νταβός. Ο κ. Ραντ 
υπογράµµισε ότι «η οικονοµική 
ανάπτυξη είναι ο καθοριστι-
κός παράγοντας στη λύση του 
χρέους, αλλά αυτό δεν µπορεί 
να επιτευχθεί µε τόσους περι-
ορισµούς». Παράλληλα, ο Αυ-
στραλός ΥΠΕΞ σηµείωσε ότι 
αναπτυγµένες χώρες, όπως η 
Βρετανία, θα πρέπει να αυξή-
σουν την συνδροµή τους προς 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
για να µπορεί να προλαµβάνει 
και να βοηθά χώρες που βρί-
σκονται στα πρόθυρα της πτώ-
χευσης.

«Oι Αυστραλοί ψηφοφόροι 
βρίσκονται στη δυσάρε-
στη θέση να έχουν την 

πιο αντιλαϊκή πρωθυπουργό στην 
ιστορία της χώρας, αλλά και τον πιο 
ανεπιθύµητο αρχηγό της αντιπολί-
τευσης». Τάδε έφη ο πρώην οµο-
σπονδιακός υπουργός του Εργατι-
κού Κόµµατος, Γκρέαµ Ρίτσαρτσον, 
σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα των 
πρόσφατων δηµοσκοπήσεων που 
φέρνουν τη δηµοτικότητα τόσο της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, 
όσο και του αρχηγού της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα.

«Οι Αυστραλοί έχουν στρέψει 
την πλάτη στην πολιτική σκηνή 
αυτού του τόπου, απλά επειδή δεν 
εµπιστεύονται τους πολιτικούς αρ-
χηγούς. Η κα Γκίλαρντ είναι η πλέ-
ον αντιλαϊκή πρωθυπουργός στην 
ιστορία και ο κ. Άµποτ ακόµη πιο 
αντιλαϊκός από την πρωθυπουργό. 
Αυτό είναι κάτι που προσωπικά µε 
εκπλήσσει», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ.  Ρίτσαρτσον. Ο πρώην οµο-
σπονδιακός υπουργός εξέφρασε την 
άποψη ότι η κα Γκίλαρντ θα έχει µια 
πολύ δύσκολη χρονιά µπροστά της, 
µε τις φήµες περί διεκδίκησης της 
αρχηγίας της, να οργιάζουν.

Aκίνδυνα ήταν τελικά τα πακέτα 
που βρέθηκαν στις πρεσβείες 
της Γαλλίας και του Ισραήλ 

στην Καµπέρα. Μετά τον συναγερµό 
που σήµανε προχθές στις πρεσβεί-
ες της Γαλλίας και του Ισραήλ στην 
Καµπέρα, ύστερα από τον εντοπισµό 
ύποπτων πακέτων, οµάδα πυροτε-

χνουργών έφθασε στις δύο πρεσβεί-
ες στο προάστιο Γιαραλούµλα, για 
να τα ελέγξει. 

Όπως διαπιστώθηκε τελικά τα πα-
κέτα ήταν ακίνδυνα. Οι γύρω δρό-
µοι, οι οποίοι είχαν κλείσει για λό-
γους ασφαλείας, δόθηκαν πάλι στην 
κυκλοφορία.

Eνα δισεκατοµµύριο δολάρια 
ετησίως κοστίζουν στην Αυ-
στραλία οι κατάσκοποί της! 

Σύµφωνα µε µελέτη που έγινε για 
τον τρόπο λειτουργίας των µυστικών 
υπηρεσιών της χώρας, αυτές παρου-
σιάζουν µεγάλη ανάπτυξη αλλά και 
κοστίζουν ιδιαίτερα ακριβά.

Για παράδειγµα η Αυστραλιανή 
Υπηρεσία Πληροφοριών, Australian 
Security Intelligence Organisation 

(ASIO), αναπτύχθηκε κατά 471% 
τα τελευταία χρόνια και στελέχη της 
έχουν παρουσία σε αρκετές χώρες.

Η πολυπληθέστερη εκπροσώπη-
ση του ASIO είναι στο Αφγανιστάν.

Την ίδια στιγµή η ASIO ενδιαφέ-
ρεται να στρατολογήσει µουσουλµά-
νους πράκτορες για να προλάβει τον 
κίνδυνο εσωτερικού τροµοκρατικού 
χτυπήµατος που, όπως υποστηρίζει 
«παραµένει υπαρκτός».

«Ο Κέβιν Ραντ δεν πρόκειται 
να αναλάβει πάλι την πρωθυπουργία»

Απελευθέρωση του εμπορίου 
στην ΕΕ προτείνει ο Αυστραλός ΥΠΕΞ

Ένα δισ. δολάρια κοστίζουν 
οι Αυστραλοί κατάσκοποι 

«∆ύσκολη χρονιά
για την Γκίλαρντ»

Ακίνδυνα τα πακέτα 
στις πρεσβείες 
Γαλλίας και Ισραήλ 
στην Καμπέρα
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