
Η αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση συνέχισε και χθες να 
ασκεί πιέσεις στην πρω-

θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ να 
«οµολογήσει την αλήθεια», µετά 
τις πληροφορίες που διέρρευ-
σαν στα Μέσα Ενηµέρωσης για 
τα όσα διαδραµατίστηκαν λίγο 

πριν την διεκδίκηση της αρχη-
γίας του Εργατικού Κόµµατος 
από τον Κέβιν Ραντ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η ίδια προώθησε σε βουλευ-
τές του Εργατικού Κόµµατος τα 
αποτελέσµατα µυστικής εσωκοµ-
µατικής δηµοσκόπησης - που 

ήταν αρνητικά για τον Κέβιν 
Ραντ - για να τους πείσει να την 
υποστηρίξουν στην διεκδίκηση 
της αρχηγίας της παράταξης.

Η κα Γκίλαρντ διέψευσε κα-
τηγορηµατικά ότι είχε αρχίσει 
τα µαγειρέµατα για τη διεκδίκη-
ση της αρχηγίας βδοµάδες πριν 
υποχρεωθεί τελικά ο κ. Ραντ 
να παραιτηθεί από την πρωθυ-
πουργία και να της παραδώσει 
τα ηνία της εξουσίας. 

Χθεσινά δηµοσιεύµατα των 
εφηµερίδων του εκδοτικού συ-
γκροτήµατος Φαίρφαξ, όµως, 
αναφέρουν ότι η ίδια η κα Γκί-
λαρντ παρέδωσε σε βουλευτές 
του κόµµατος αντίτυπα των απο-
τελεσµάτων µυστικής δηµοσκό-
πησης που είχε γίνει στην παρά-
ταξη, τα οποία έδειχναν ότι ο κ. 
Ραντ είχε χάσει την υποστήριξη 
των περισσοτέρων µελών του 
κόµµατος.

Η κα Γκίλαρντ από την πλευρά 
της, υποστηρίζει ότι αποφάσισε 
να διεκδικήσει την αρχηγία του 
κόµµατος στις 23 Ιουνίου 2010, 
δηλαδή την ηµέρα που πήγε στο 
γραφείο του κ. Ραντ και του ζήτη-
σε να γίνει ψηφοφορία για την 
ηγεσία της παράταξης.

Κύµα απολύσεων σαρώνει 
τον ιδιωτικό αλλά και δη-
µόσιο τοµέα στην χώρα. 

Μεταξύ αυτών που απολύουν χι-
λιάδες υπαλλήλους είναι οι τρά-
πεζες, που αποδίδουν την από-
φασή τους στα προβλήµατα που 
τους δηµιουργεί η κρίση στην ΕΕ 
και ειδικά στην Ελλάδα, όπως 
αναφέρουν οι επιχειρήσεις. 

Το… εναρκτήριο λάκτισµα, 
µάλιστα, έδωσε η συντηρητική 
κυβέρνηση της Βικτώριας πριν 
λίγες εβδοµάδες, όταν ανακοί-
νωσε ότι θα µειώσει τον αριθµό 
των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 
3.600 άτοµα. Το παράδειγµα της 
κυβέρνησης ακολούθησε αµέσως 
και ο ιδιωτικός τοµέας, µε µπαράζ 
ανακοινώσεων για σχεδιαζόµε-
νες απολύσεις εργαζοµένων. 

Πρώτη που ανακοίνωσε ψαλί-
δι στις θέσεις εργασίας, η αερο-
πορική εταιρία Qantas, η οποία 
εδώ και αρκετό καιρό προετοι-
µάζει µεθοδικά το έδαφος για να 
µεταφέρει πολλές θέσεις εργασί-
ας, από την Αυστραλία σε χώρες 

της Ασίας, που είναι φτηνότερα 
τα µεροκάµατα και από ελαστικές 
µέχρι ανύπαρκτες οι εργασιακές 
τους νοµοθεσίες. 

Κάπως έτσι έγινε η αρχή για να 
ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις 
των εταιρειών κατασκευής αυ-
τοκινήτων, που δήλωσαν ότι θα 
µειώσουν το προσωπικό τους, οι 
τράπεζες, η Telstra και η µεγάλη 
εταιρεία επεξεργασίας αλουµινί-
ου Alcoa. 

Σύµφωνα µε πολιτικούς ανα-
λυτές, το κύµα των απολύσεων 
θα διογκωθεί και δεν αποκλείεται 
να χαθούν µόνο στη Βικτώρια, 
πάνω από 11.000 θέσεις εργα-
σίας το προσεχές εξάµηνο. Μετά 
την αύξηση των επιτοκίων των 
στεγαστικών δανείων, η τράπεζα 
ΑΝΖ ανακοίνωσε τρεις µέρες αρ-
γότερα ότι θα απολύσει σύντοµα 
πάνω από 1000 υπαλλήλους της, 
κάνοντας αρχή από τη Βικτώρια 
που θα απολυθούν 600 άτοµα.

Να προσθέσουµε εδώ ότι η πιο 
πάνω τράπεζα που θα κερδίσει 
δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια 

από την πρόσφατη αύξηση των 
επιτοκίων πραγµατοποίησε πέ-
ρυσι κέρδη 5,3 δισεκατοµµυρί-
ων δολαρίων. Παρόµοια µέτρα 
ανακοίνωσαν και οι υπόλοιπες 
τρεις (από τις τέσσερις µεγάλες 
τράπεζες) οι οποίες συνολικά, το 
τελευταίο οικονοµικό έτος, πραγ-
µατοποίησαν κέρδη που ξεπέρα-
σαν τα 24 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια. Στους επόµενους 18 µήνες, 
αναµένεται να χαθούν στον χρη-
µατοπιστωτικό τοµέα, πάνω από 
10.000 εργασίας σε ολόκληρη 
την Αυστραλία.

Η εταιρεία αλουµινίου Alcoa 
έχει ήδη προειδοποιήσει 600 
εργάτες της, που εργάζονται στη 
µονάδα της κοντά στο Τζιλόνγκ 
ότι θα απολυθούν, ενώ εξετάζει 
και τις επόµενες κινήσεις της, αν 
στο µεταξύ δεν γίνει τίποτα άλλο. 
Παρά τη βοήθεια που παρέχει η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, σε 
απολύσεις εργαζοµένων αναµέ-
νεται να προχωρήσουν και οι 
αυτοκινητοβιοµηχανίες, Toyota, 
Holden και Ford.

Ενώ δίνουν και παίρνουν οι φή-
µες περί πιθανής διεκδίκησης 
της αρχηγίας του Εργατικού 

Κόµµατος, ο ανεξάρτητος βουλευ-
τής, Rob Oakshot, επανέλαβε χθες 
την πρόθεσή του να αποσύρει την 
στήριξή του στην κυβέρνηση µειο-
ψηφίας των Εργατικών, σε περίπτω-
ση που ο Κέβιν Ραντ διεκδικήσει 
επιτυχώς την πρωθυπουργία από 
την Τζούλια Γκίλαρντ. Ο κ. Oakshot 
είχε συναντηθεί µε την πρωθυπουρ-
γό Τζούλια Γκίλαρντ την Τρίτη, αλλά 

όπως τόνισε, δεν συζήτησαν το θέµα 
αρχηγίας. «Προσωπικά πιστεύω ότι 
ο Κέβιν Ραντ επιθυµεί να επιστρέψει 
στον πρωθυπουργικό θώκο. 

Αυτό αφήνει να εννοηθεί ο ίδιος 
κάθε φορά που µιλάει για το θέµα 
αρχηγίας», τόνισε ο ανεξάρτη-
τος βουλευτής. Στη συνέχεια ο κ. 
Oakshot επανέλαβε ότι στην περί-
πτωση που αλλάξει η ηγεσία του Ερ-
γατικού Κόµµατος, θα αποσύρει την 
υποστήριξή του από την κυβέρνηση 
µειοψηφίας του ALP.
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Μετωπική επίθεση 
της αντιπολίτευσης
κατά της πρωθυπουργού 

Ωμή προειδοποίηση 
του Rob Oakshot 

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, 
Rob Oakshot.

Θα διογκωθεί 
το κύµα των απολύσεων 

All round required
to manage fish and chips & BBQ chicken shop

Castle Hill area 

Call John, mob: 0402 218 835
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ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ  ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
ΣΥΔΝΕΫ

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Η Λέσχη φίλων και οπαδών του Κ.Κ.Ε. διοργανώνει

Εκδήλωση – BΒQ

Για την οικονομική υποστήριξη 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12μμ

Στο σπίτι των φίλων Μιχάλη και Σούλας Τσιλίμου 
11 Riverview Ave, Connells Point

Τιμή εισιτηρίου με φαγητό και ποτό $2007
02
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ




