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Αβάσιµες φήµες χαρακτή-
ρισε για άλλη µια φορά η 
πρωθυπουργός Τζούλια 

Γκίλαρντ, τις πληροφορίες περί 
διεκδίκησης της αρχηγίας της 
από τον υπουργό Εξωτερικών, 
Κέβιν Ραντ. Την ίδια ώρα όµως, 
η πρωθυπουργός οµολόγησε ότι 
η κυβέρνησή της πρέπει να δου-
λέψει σκληρά και να κάνει πολύ 
περισσότερα για να κερδίσει τις 
επόµενες οµοσπονδιακές εκλο-
γές. Παρά τις επίµενονες ερωτή-
σεις των δηµοσιογράφων, η κα 
Γκίλαρντ αρνήθηκε να σχολιάσει 
τις φήµες περί διεκδίκησης της 
αρχηγίας της και επικέντρωσε τις 
δηλώσεις της στα προγράµµατα 
που έχει θέσει σε εφαρµογή η κυ-
βέρνησή της για να κρατήσει την 
οικονοµία της χώρας στο δρόµο 
της συνεχούς ανάκαµψης.

Στο µεταξύ, ο ανεξάρτητος βου-
λευτής, Τόνι Γουίνδσορ, δήλωσε 
χθες ότι τη συµφωνία που έκανε 

µε το Εργατικό Κόµµα για να στη-
ρίξει την κυβέρνηση µειοψηφίας 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ, υπέ-
γραψαν η ίδια η πρωθυπουργός 
και ο αναπληρωτής πρωθυπουρ-
γός και υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου, Γουέϊν Σουάν. Προειδο-

ποίησε δε ότι θα αναθεωρήσει 
τη θέση του σε περίπτωση που 
αλλάξει η ηγεσία του Εργατικού 
Κόµµατος. Ο κ. Γουίνδσορ είναι 
ένας από τους τρεις ανεξάρτη-
τους βουλευτές συν τον Πράσινο 
Άνταµ Μπαντ, που αποφάσισαν 
- µετά τις τελευταίες εκλογές - να 
στηρίξουν την κυβέρνηση µειο-
ψηφίας των Εργατικών.

Εξέφρασε πάντως την αισιο-
δοξία ότι δεν πρόκειται να πα-
ραµεριστεί από την αρχηγία η 
κα Γκίλαρντ. «Άλλωστε στηρίξα-
µε τη σηµερινή κυβέρνηση για 
να παραµείνει στην εξουσία για 
τρία χρόνια και όχι 18 µήνες», 
ήταν η χαρακτηριστική δήλωση 
του κ. Γουίνδσορ. Ο ανεξάρτητος 
βουλευτής τόνισε ότι οι φήµες 
περί διεκδίκησης της αρχηγίας 
του Εργατικού Κόµµατος είναι 
επινόηση των Μέσων Ενηµέρω-
σης και ορισµένων στελεχών του 
κόµµατος.

Πρώτη συνεδρίαση της Βου-
λής χθες µετά τις θερινές 
διακοπές και η οµοσπον-

διακή αντιπολίτευση εξαπέλυσε 
δριµύτατη επίθεση κατά της κυ-
βέρνησης Γκίλαρντ κυρίως σε 
δύο θέµατα: στις έρευνες που γί-
νονται στη γνωστή υπόθεση του 
βουλευτή Κρεγκ Τόµσον και στα 
δραµατικά γεγονότα της Ηµέρας 
της Αυστραλίας. Προχθές βράδυ 
η Γενική Κυβερνήτρια της χώρας, 
Quentin Bryce σε ειδική εκδήλω-
ση που έγινε στο Κοινοβούλιο 
και στο οποίο παρέστησαν περισ-
σότεροι από 200 βουλευτές και 
γερουσιαστές, τους ζήτησε να επι-
δείξουν καλή διαγωγή στη Βουλή 
και να αποτελέσουν το καλό πα-
ράδειγµα για τον λαό της χώρας.

Την άποψη ότι η Κίνα και η 
Ρωσία απέτυχαν στην υλο-
ποίηση των διεθνών ευθυ-

νών τους, µε την απόφασή τους 
να ασκήσουν βέτο σε αραβικό 
σχέδιο για τη Συρία που τέθη-
κε προς ψήφιση στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξέφρασε 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ. Το σχέδιο ζητούσε την 
αποµάκρυνση του Μπασάρ αλ-
Άσαντ. Η κα Γκίλαρντ τόνισε 
ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση 

υποστηρίζει σθεναρά το αραβικό 
σχέδιο. Μέχρι σήµερα υπολο-
γίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους 
5.500 άτοµα από τότε που άρχι-
σε το λουτρό αίµατος στη Συρία. 

Πάντως, κινέζικες εφηµερί-
δες ανέφεραν ότι οι πιέσεις της 
∆ύσης για αλλαγή καθεστώτος 
στη Συρία είναι λανθασµένη και 
επικαλέστηκαν ως παραδείγµα-
τα το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη 
Λιβύη. Νωρίτερα, η υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι 

Κλίντον, περιέγραψε ως «πα-
ρωδία» το ρωσικό και το κινεζι-
κό βέτο. Από την πλευρά του, ο 
Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, 
Αλέν Ζιπέ, δήλωσε ότι το βέτο 
αποτελεί «ηθική κηλίδα» στον 
ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι η Ευρώ-
πη θα ενισχύσει τις κυρώσεις 
κατά της Συρίας και τόνισε ότι 
«το καθεστώς θα αναγκαστεί να 
καταλάβει ότι είναι πλήρως απο-
µονωµένο και ότι δεν µπορεί να 
συνεχίσει».

Ο σκιώδης υπουργός Οικονοµι-
κών, Άντριου Ροµπ, οµολόγη-
σε χθες ότι µια κυβέρνηση Συ-

νασπισµού δεν µπορεί να εγγυηθεί 
στους ψηφοφόρους ότι θα καταθέ-
σει πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
στην πρώτη της θητεία στην εξουσία.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, που δια 
στόµατος της υπουργού Οικονοµι-
κών Πένι Γουόγκ, εξαπέλυσε δριµύ-
τατη επίθεση κατά της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας 
την οικονοµική της πολιτική «αρνη-
τική και χωρίς ουσία».

Να σηµειωθεί ότι σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στο ABC, ο 
σκιώδης υπουργός Οικονοµικών 
ρωτήθηκε αν µια κυβέρνηση Συνα-
σπισµού θα µπορέσει να καταθέσει 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
στην πρώτη της θητεία. Ο κ. Ροµπ 
απάντησε: «Αυτό θα εξαρτηθεί από 
τους αριθµούς»…

Μεγαλύτερες πιέσεις ασκεί η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
στην αξιωµατική αντιπολί-

τευση, να ξεκαθαρίσει τη θέση της 
στο καυτό θέµα της επιδότησης της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας.

Όπως είναι γνωστό, η απόφαση 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ να συνε-
χίσει να επιδοτεί την αυτοκινητο-
βιοµηχανία έχει προκαλέσει ρήγµα 
στις τάξεις της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, που δια στόµατος του αρ-
χηγού της Τόνι Άµποτ, τόνισε πως 
αν κερδίσει τις επόµενες εκλογές, θα 
µειώσει τις επιδοτήσεις κατά $500 
εκατοµµύρια. Η οµοσπονδιακή κυ-

βέρνηση υποστηρίζει ότι η επιδότη-
ση της αυτοκινητοβιοµηχανίας είναι 
αναγκαία προκειµένου να σωθούν 
περίπου 50.000 θέσεις εργασίας.

Η Ford και η General Motors θέ-
τουν ως όρο παράτασης της παρου-
σίας τους στην Αυστραλία την επιδό-
τηση των αυτοκινητοπαραγωγικών 
µονάδων τους από την κοινοπολιτει-
ακή και τις πολιτειακές κυβερνήσεις.

Στην χώρα λειτουργούν τρεις 
κατασκευάστριες οχηµάτων, η ια-
πωνική Toyota Motor Corp, η GM 
Holden Ltd. και η Ford Motor Co., 
που επιδοτούνται από την οµοσπον-
διακή κυβέρνηση και τις πολιτείες.

∆ιάσηµοι σεφ και Γενικοί ∆ι-
ευθυντές µεγάλων επιχειρή-
σεων της χώρας, µαγείρεψαν 

προχθές για 1.000 φτωχούς του Σίδ-
νεϊ και συγκεκριµένα στην πλατεία 
Cathedral στο κέντρο της µεγαλούπο-
λης. Ανάµεσα στους διάσηµους σεφ 
που συµµετείχαν στην εκδήλωση 
αυτή, γνωστή µε την επωνυµία CEO 
CookOff, ήταν ο ελληνικής καταγω-

γής Τζορτζ Καλοµπάρης, η Maggie 
Beer, ο Bill Granger και ο Neil 
Perry. Η ιδρυτής του οργανισµού Oz 
Harvest, Ronni Kahn, είπε ότι η όλη 
βραδιά στέφθηκε µε απόλυτη επιτυ-
χία. «Στην Αυστραλία υπολογίζουµε 
ότι υπάρχουν 150.000 έως 300.000 
άτοµα που δεν έχουν τη δυνατότητα 
να φάνε έστω και ένα πιάτο φαγητό 
την ηµέρα», τόνισε η κα Kahn.

Θα αναθεωρήσει τη θέση του 
ο ανεξάρτητος Τόνι Γουίνδσορ

Δεν εγγυάται 
πλεονασματικό προϋπολογισμό 
μια κυβέρνηση Συνασπισμού
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Διάσημοι σεφ μαγείρεψαν για 1.000 φτωχούς!

Κριτική Γκίλαρντ στο βέτο
Κίνας και Ρωσίας για τη Συρία

Φουλ επίθεση της αντιπολίτευσης
κατά της κυβέρνησης Γκίλαρντ

Ο σκιώδης 
υπουργός Οικονοµικών, 
Άντριου Ροµπ

«ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ»

Πιέσεις στην αξιωµατική 
αντιπολίτευση
για την επιδότηση 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας


