
Η ανεργία στην Αυστραλία 
θα επιδεινωθεί, µόνο σε 
περίπτωση που δεν εξυγι-

ανθεί σύντοµα η οικονοµική κα-
τάσταση της Ευρωζώνης, εκτίµη-
σε η Αυστραλή πρωθυπουργός, 
Τζούλια Γκίλαρντ, ενώ σηµείωσε 
ότι η οικονοµία της χώρας βρί-
σκεται σε καλή κατάσταση και η 
ανάπτυξή της θα συνεχιστεί.

Όµως, ο οικονοµικός οργανι-
σµός Deloite Access Economics, 

προειδοποιεί ότι η ευηµερία της 
Αυστραλίας εξαρτάται από την 
Ευρώπη. Ο ίδιος οργανισµός πι-
στεύει πως «έστω και δύσκολα, 
έστω και την τελευταία στιγµή, η 
Ευρώπη θα ξεπεράσει την κρί-
ση, αλλά αν δεν τα καταφέρει 
τότε οι συνέπειες και για την 
Αυστραλία θα είναι οδυνηρές µε 
αύξηση της ανεργίας».

Ο δείκτης ανεργίας στην 
Αυστραλία έµεινε σταθερός 

στο 5,2% τον περασµένο ∆ε-
κέµβρη, το γεγονός εν τούτοις 
αυτό, σύµφωνα µε τους ειδι-
κούς, οφείλεται στο ότι µειώ-
θηκε ο αριθµός των ατόµων 
που ζητούσαν εργασία.

Τα τελευταία στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας της χώρας 
δείχνουν ότι χάθηκαν 29.300 
θέσεις εργασίας τον περασµένο 
µήνα, σηµείο επιβράδυνσης των 
ρυθµών της οικονοµίας.

Tην ανησυχία του στις προτά-
σεις οµάδας ειδικών για την 
αναγνώριση των αβοριγίνων 

στο Σύνταγµα της Αυστραλίας, εξέ-
φρασε ο αρχηγός της οµοσπονδια-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Στην οµιλία του προχθές στο 
National Press Club, ο κ. Άµποτ 
υπογράµµισε ότι ο αυστραλιανός 
λαός θα πρέπει να αποφασίσει σε 
σχετικό δηµοψήφισµα, οποιαδή-
ποτε πρόταση για την αναγνώριση 
των Αβοριγίνων στο αυστραλιανό 
Σύνταγµα. Τόνισε δε ότι το δηµο-
ψήφισµα δεν πρέπει να γίνει ταυτό-
χρονα µε τις εκλογές.

Πριν δύο περίπου βδοµάδες 
πάνελ από 19 ηγέτες των ιθαγε-
νών, πολιτικοί και νοµικοί, έδω-
σαν στη δηµοσιότητα έκθεση µε 
τις προτάσεις τους, που εκτός από 
την αναγνώριση των Αβοριγίνων 
στο Σύνταγµα, περιλαµβάνουν και 
την διαγραφή ρατσιστικών παρα-
γράφων. Προτείνουν επίσης όπως 

αναγνωριστεί η συνεχιζόµενη σχέ-
ση των ιθαγενών µε την παραδοσι-
ακή τους γη.

Ο Συνασπισµός Φιλελεύθερων-
Εθνικών εκφράζει ανησυχίες για 
τυχόν νοµικές επιπτώσεις σε άρ-
θρα κατά των διακρίσεων, ενώ ο 
κ. Άµποτ τόνισε ότι το όλο θέµα εί-
ναι πολύ λεπτό και χρειάζεται τους 
κατάλληλους χειρισµούς ώστε να 
εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη 
των Αυστραλών.

Nα ανοίξει ξεκάθαρα τα 
χαρτιά της και να αποκα-
λύψει κατά πόσο έχει πα-

ρέµβει η ίδια στην υπόθεση του 
Εργατικού βουλευτή, Κρεγκ Τόµ-
σον, ζήτησε χθες από την πρω-
θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ, ο 
αρχηγός της οµοσπονδιακής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ. 
«Η πρωθυπουργός οφείλει να 
αποκαλύψει το επίπεδο επικοι-
νωνιών που είχε στην υπόθεση 
Τόµσον», δήλωσε ο κ. Άµποτ σε 
συνέντευξή του στο τηλεοπτικό 
κανάλι 7. «Πρέπει να αποκαλύ-
ψει αν η ίδια ή µέλη του γρα-
φείου της, άλλοι υπουργοί και η 
Υπηρεσία Fair Work Australia 
έχουν παρέµβει στην υπόθεση, 
εφόσον η σηµερινή κυβέρνηση 
βρίσκεται σήµερα στην εξουσία 
µε την ψήφο του κ. Κρεγκ Τόµ-
σον», τόνισε ο κ. Άµποτ.

Να υπενθυµίσουµε ότι η υπό-
θεση µε τις αποκαλύψεις για 
ατασθαλίες του κ. Τόµσον, µπο-
ρεί να οδηγήσει ακόµη και στην 
κατάρρευση της κυβέρνησης 
µειοψηφίας της κας Γκίλαρντ. 
Ο Εργατικός βουλευτής κατη-
γορείται ότι το 2005, όταν ήταν 
Γενικός Γραµµατέας του Συνδι-
κάτου Υπηρεσιών Υγείας, χρη-
σιµοποίησε πέντε φορές υπη-
ρεσιακή πιστωτική κάρτα για να 
αγοράσει τις υπηρεσίες γραφεί-
ου συνοδών. Σε µία από αυτές, 
πλήρωσε 2.475 δολάρια, ποσό 
που θεωρείται ότι είναι πέντε µε 
έξι φορές υψηλότερο της... ταρί-
φας. Αυτό δηµιουργεί την υπο-
ψία ότι «’τουλάχιστον µία φορά 
ήταν στην παρέα και άλλα άτο-
µα».  Ο Τόµσον υποστηρίζει ότι 
κάποιος άλλος χρησιµοποίησε 
την πιστωτική του κάρτα. Όµως, 

σε δύο περιπτώσεις βρέθηκαν 
αποδείξεις µε την υπογραφή 
του, ενώ φέρεται να έκανε µία 
«παραγγελία» από το κινητό του 
τηλέφωνο.  Από την έρευνα 
προέκυψε, επίσης, ότι ο Τόµσον 
προχώρησε µέσα σε µία πενταε-
τία σε αναλήψεις $100.000 από 
την ίδια κάρτα. 

Η οµοσπονδιακή αντιπολίτευ-
ση σκοπεύει να καταθέσει πρό-
ταση µοµφής στη Βουλή κατά της 
κυβέρνησης Γκίλαρντ, την ερχό-
µενη βδοµάδα, υποστηρίζοντας 
ότι η πρωθυπουργός απέτυχε να 
δώσει σαφείς εξηγήσεις για την 
ανάµειξη του προσωπικού του 
γραφείου της, στα γεγονότα της 
Ηµέρας της Αυστραλίας, όπου η 
ίδια φυγαδεύτηκε από εκδήλω-
ση ενώ πλήθος ιθαγενών διαδη-
λωτών την προπηλάκιζε και την 
αποδοκίµαζε. 

«Αν τελικά η Ελλάδα 
καταλήξει σε συµ-
φωνία µε τους ιδιώ-

τες για τη διαγραφή σηµαντικού 
µέρους του χρέους της, θα αµ-
βλυνθεί και η έντονη ανησυχία 
και απαισιοδοξία που διακατέχει 
τις διεθνείς αγορές και επηρεάζει 
συνακόλουθα, τόσο την αυστρα-

λιανή όσο και την παγκόσµια 
οικονοµία γενικότερα», δήλωσε 
ο οµοσπονδιακός υπουργός Θη-
σαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, 
σχετικά µε την κρίση της ελληνι-
κής οικονοµίας και τις τελευταίες 
εξελίξεις.

Παράλληλα, ο κ. Σουάν, δι-
απιστώνει ότι «τα αυστραλια-

νά ΜΜΕ και η οµοσπονδιακή 
αντιπολίτευση υπερέβαλαν τις 
τελευταίες µέρες, αφενός ως 
προς τον βαθµό της έκθεσης της 
αυστραλιανής οικονοµίας στην 
κρίση χρέους στην Ευρωζώνη 
και αφετέρου ως προς την παρα-
πλανητική άνοδο των ποσοστών 
ανεργίας στη χώρα».
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Πλεονασµατικός ο προϋπολογισµός 
του 2012-2013 

Ανησυχίες από τον Συνασπισμό 
στην πρόταση αναγνώρισης 
των Αβοριγίνων στο Σύνταγμα

Να ανοίξει τα χαρτιά της η πρωθυπουργός 
στην υπόθεση Κρεγκ Τόμσον

“Η συμφωνία της Ελλάδας με ιδιώτες 
θα μας ανακουφίσει όλους”

ΝΕΑ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΤΟΝΙ ΑΜΠΟΤ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑ...
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Ο Εργατικός Βουλευτής, 
κ. Κρεγκ Τόµσον.




