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«Όχι στον 
ανασχηµατισµό»

Κατακόρυφη πτώση 
στην αξιοπιστία της Γκίλαρντ

Αντίθετος στο ενδεχόµε-
νο ανασχηµατισµού τους 
σκιώδους υπουργικού του 

Συµβουλίου, εµφανίστηκε ο αρ-
χηγός της αξιωµατικής αντιπολί-
τευσης, Τόνυ Άµποτ.

Οι φήµες περί ανασχηµατι-
σµού κυκλοφόρησαν µετά τις 
αντίθετες δηλώσεις που έκαναν 
οι αρµόδιοι σε οικονοµικά θέµα-
τα, σκιώδεις υπουργοί Τζο Χόκεϊ 
και Άντριου Ροµπ, στην ερώτηση 
αν µια κυβέρνηση Συνασπισµού 
θα µπορέσει να καταθέσει πλεο-
νασµατικό οικονοµικό προϋπο-
λογισµό στην διάρκεια της πρώ-
της της θητείας στην εξουσία.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορί-
ες έσπευσαν αµέσως να υποστη-
ρίξουν ότι ο κ. Άµποτ θα προβεί 
σε ανασχηµατισµό του σκιώδους 
υπουργικού του Συµβουλίου, µε 
σκοπό την αναβάθµιση του πρώ-
ην αρχηγού του Φιλελευθέρου 
Κόµµατος Μάλκολµ Τέρνµπουλ, 
ή του ελληνικής καταγωγής πρώ-
ην ∆ιευθυντή Προσωπικού του 
Τζον Χάουαρντ, Άθα Συνοδινού, 
στα σκιώδη υπουργεία Θησαυρο-
φυλακίου και Οικονοµικών.

«Πιστεύω ότι έχω τα καλύτερα 
άτοµα στα πιο κατάλληλα σκι-
ώδη υπουργεία. Ο Τζο (Χόκεϊ) 
κάνει µια εξαίρετη δουλειά στο 

σκιώδες υπουργείο Θησαυρο-
φυλακίου. Το ίδιο ισχύει για τα 
υπόλοιπα µέλη της οικονοµικής 
µας οµάδας. 

Αλλά και ο Μάλκολµ (Τέρ-
νµπουλ) κάνει επίσης µια πολύ 
καλή δουλειά αποκαλύπτοντας 
τα προβλήµατα µε το Εθνικό 
Ευρυζωνικό ∆ίκτυο», τόνισε ο κ. 
Άµποτ. Ο αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, δεσµεύθηκε 
στη συνέχεια µε την υπόσχεση 
ότι µια κυβέρνηση Συνασπισµού 
θα καταθέσει πλεονασµατικό οι-
κονοµικό προϋπολογισµό στον 
πρώτο χρόνο από την ανάληψη 
της εξουσίας.

Η αξιοπιστία της πρωθυ-
πουργού Τζούλια Γκίλαρντ 
για την οικονοµική διαχεί-

ριση της χώρας, πήρε την κάτω 
βόλτα από τότε που έκανε στροφή 
180 µοιρών σε ότι αφορά στην 
επιβολή του φόρου ρύπανσης,  
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τε-
λευταίας δηµοσκόπησης που διε-
νήργησε η εταιρία Newspoll για 
λογαριασµό της εφηµερίδας The 
Australian.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι 
πιστεύουν ότι ο αρχηγός της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, είναι ο καλύτερος στην 
οικονοµική διαχείριση της χώ-
ρας. Συγκεκριµένα, στην ερώτη-
ση ποιος πολιτικός είναι πιο ικα-
νός στην οικονοµική διαχείριση 
του κράτους, ο κ. Άµποτ συγκέ-
ντρωσε το 43% των προτιµήσε-
ων και η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ το 34%.

Η ίδια δηµοσκόπηση αποκα-
λύπτει ακόµη ότι έχει µειωθεί και 
η αξιοπιστία του Θησαυροφύλα-

κα Γουέϊν Σουάν στην διαχείρι-
ση της οικονοµίας, εφόσον βρί-
σκεται σήµερα στα ίδια επίπεδα 
µε αυτήν του σκιώδη υπουργού 
Θησαυροφυλακίου, Τζο Χόκεϊ. 
Πολιτικοί παρατηρητές υποστη-

ρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι αυξάνεται η ανεργία και 
οι τράπεζες σπρώχνουν ανοδικά 
τα επιτόκιά τους, παρ’ όλο που η 
Αποθεµατική Τράπεζα διατήρησε 
αµετάβλητα τα επίσηµα επιτόκια.

Απίθανη θεωρεί την επιστροφή 
του Κέβιν Ραντ στην αρχηγία 
του Εργατικού Κόµµατος και 

στην πρωθυπουργία της χώρας, ο 
ανεξάρτητος οµοσπονδιακός βουλευ-
τής, Τόνι Γουίνδσορ.

Απαντώντας σε ερώτηση δηµοσι-
ογράφου αν τον πλησίασαν και του 
µίλησαν υποστηρικτές του κ. Ραντ για 
το ενδεχόµενο διεκδίκησης της αρχη-
γίας του κυβερνώντος κόµµατος, ο κ. 
Γουίνδσορ απάντησε: «Όχι. Άλλωστε 
δεν πιστεύω ότι ο Κέβιν Ραντ έχει αρ-
κετούς υποστηρικτές».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής επανέλα-
βε ότι θα αποσύρει την υποστήριξή 
του στην Εργατική κυβέρνηση µειο-
ψηφίας αν υπάρξει αλλαγή στην ηγε-
σία του κόµµατος. «Θα ήταν παράλογο 

για οποιοδήποτε στέλεχος του Εργα-
τικού Κόµµατος να διεκδικήσει την 
αρχηγία από την κα Γκίλαρντ, δεδο-
µένου ότι η σηµερινή κυβέρνηση βρί-
σκεται στην εξουσία µε την στήριξη 
των Πρασίνων και των ανεξάρτητων 
βουλευτών. Θα ήταν µια πολύ επικίν-
δυνη κίνηση», τόνισε ο κ. Γουίνδσορ.

Τέλος, επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν 
πιστεύει πως ο κ. Ραντ θα διεκδική-
σει την αρχηγία από την κα Γκίλαρντ, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Οι πιθανότητες να δούµε τον Κέ-
βιν Ραντ στην πρωθυπουργία είναι οι 
ίδιες µε το να δούµε να τρέχει στον 
ιππόδροµο του Τάµγουερθ το άλογο 
Black Caviar» (σηµ: το άλογο αυτό 
έχει στο ενεργητικό του µόνο νίκες 
µέχρι στιγµής).

Στην Ελλάδα είναι εστιασµένη 
από το Σαββατοκύριακο η προ-
σοχή και των αυστραλιανών 

Μέσων Ενηµέρωσης που µετέδιδαν 
συνεχώς και µε λεπτοµέρειες τις τε-
λευταίες εξελίξεις. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο δι-
άγγελµα του πρωθυπουργού, Λουκά 
Παπαδήµου, που προειδοποίησε ότι 
θα είναι «καταστροφικό» για τη χώρα 
αν δεν ψηφιστεί η δανειακή σύµβαση. 

Στα ρεπορτάζ τονιζόταν εµφατικά 
πως πολλοί Έλληνες δεν δείχνουν 

να κατανοούν ή να νοιάζονται για τις 
οδυνηρές συνέπειες µιας άτακτης χρε-
οκοπίας και ο θυµός τους παρασέρνει 
βουλευτές και υπουργούς που λένε ότι 
θα καταψηφίσουν την σύµβαση. 

Το ενδιαφέρον των αυστραλιανών 
ΜΜΕ ήταν µεγάλο και χθες ∆ευτέρα 
είχαν ειδικές εκποµπές και ζωντανές 
συνδέσεις µε την Αθήνα, για να καλύ-
ψουν την ψηφοφορία στην ελληνική 
Βουλή αλλά και τις αντιδράσεις των 
πολιτών στην Ελλάδα και των οµογε-
νών στην Αυστραλία.

∆ικαστήριο του Λιβάνου κατα-
δίκασε έναν άντρα αυστραλι-
ανής καταγωγής για ανάµειξη 

σε τροµοκρατική οργάνωση. Πρόκει-
ται για τον 23χρονο Wiam Chaouk 
ο οποίος - σύµφωνα µε δηµοσιογρα-
φικές πληροφορίες - είχε µεταβεί στο 
Πακιστάν για εκπαίδευση σε τροµο-
κρατική οργάνωση. Το υπουργείο 
Εξωτερικών της Αυστραλίας επιβεβαί-
ωσε παράλληλα την πληροφορία ότι 

η Αυστραλιανή Μυστική Υπηρεσία 
Πληροφοριών, ASIO, είχε ακυρώσει 
πρόσφατα το διαβατήριο του 23χρο-
νου, για ανάµειξη σε τροµοκρατική 
οργάνωση. Όπως αναφέρθηκε, µία 
κατηγορία στην οποία βρέθηκε ένο-
χος ο 23χρονος, ήταν για κατοχή 
πλαστού διαβατηρίου. Ο Chaouk κα-
ταδικάστηκε από το Στρατοδικείο του 
Λιβάνου - µαζί µε άλλα δύο άτοµα - σε 
κάθειρξη ενός χρόνου.

«Επικίνδυνο» το ενδεχόμενο διεκδίκησης 
της αρχηγίας του Εργατικού Κόμματος

Τεράστιο το ενδιαφέρον 
για τις εξελίξεις στην Ελλάδα

Αυστραλός καταδικάστηκε 
στο Λίβανο για ανάμειξη 
σε τρομοκρατική οργάνωση

Ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

ΤΟΝΙ ΑΜΠΟΤ: 

ΤΟΝΙ ΓΟΥΪΝ∆ΣΟΡ:

Η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ.




