
Η πρωθυπουργός Άννα 
Μπλάϊ ανακοίνωσε προ-
χθές ότι οι επόµενες πολι-

τειακές εκλογές στο Κουίνσλαντ 
θα γίνουν στις 24 Μαρτίου.

Το Αυστραλιανό Κόµµα του 
Κάττερ υποστηρίζει ότι η Εργατι-
κή βουλευτής Κέϊτ Τζόουνς δεν 
χρειάζεται ψήφους προτίµησης 
για να διατηρήσει την έδρα του 
Ashgrove στις επικείµενες εκλο-
γές στο Κουίνσλαντ.

Ο οµοσπονδιακός αρχηγός του 
κόµµατος, Μποµπ Κάττερ, και ο 
πολιτειακός ηγέτης της παράτα-
ξης Άϊνταν Μακλίντον, ανακοί-
νωσαν το Σαββατοκύριακο ότι 
το κόµµα τους δεν πρόκειται να 
κάνει συµφωνία ανταλλαγής ψή-
φων προτίµησης µε κανένα από 
τα δύο µεγάλα κόµµατα. Να ση-
µειωθεί ότι την Κυριακή κυκλο-
φόρησαν φήµες ότι το Αυστραλι-
ανό Κόµµα του Κάττερ είχε κάνει 
συµφωνία ανταλλαγής ψήφων 
προτίµησης µε την κα Τζόουνς 
στο Ashgrove και µε τον κ. Μα-
κλίντον στο Beaudesert.

Ο κ. Μακλίντον τόνισε ότι τον 
συνδέει µια φιλική σχέση µε την 

κα Τζόουνς εδώ και 16 χρόνια 
και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι 
η Εργατική βουλευτής θα µπορέ-
σει από µόνη της να κερδίσει τον 
αρχηγό του Φιλελεύθερου Εθνι-
κού Κόµµατος (LNP), Κάµπελ 
Νιούµαν, ο οποίος  χρειάζεται 
στροφή 7% των ψήφων για να 
κερδίσει την έδρα του Ashgrove.

Η πολιτειακή αντιπολίτευση 
χρειάζεται στροφή ψήφων 4,6% 
για να εκθρονίσει την κυβέρνη-
ση της κας Άννα Μπλάϊ από την 
εξουσία της πολιτείας.

Πάντως, τελευταία δηµοσκό-
πηση που διενήργησε η εταιρία 
Νewspoll φέρνει το LNP να προ-
ηγείται του κυβερνώντος Εργα-
τικού Κόµµατος µε 58% έναντι 
42%. Με αυτά τα ποσοστά το 
Φιλελεύθερο Εθνικό Κόµµα θα 
κερδίσει τις εκλογές και µάλιστα 
µε άνετη πλειοψηφία εδρών στη 
Βουλή.Για να αναλάβει όµως την 
πρωθυπουργία ο κ. Νιούµαν - ο 
οποίος δεν έχει εκλεγεί ακόµη 
στη Βουλή - χρειάζεται να κερδί-
σει την έδρα του Ashgrove.

Παρά το πρόσφατο κύµα 
µαζικών απολύσεων, ο 
οµοσπονδιακός υπουργός 

Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σου-
άν, υποστηρίζει ότι οι Αυστραλοί 
πρέπει να συνεχίζουν να είναι 
αισιόδοξοι για την πορεία της οι-
κονοµίας της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, πολλές 
τράπεζες και µεγάλες επιχειρή-
σεις της χώρας προέβησαν τις 
τελευταίες µέρες σε µαζικές απο-
λύσεις. Ανάµεσά τους ήταν η 

Τράπεζα ΑΝΖ που ανακοίνωσε 
ότι θα απολύσει 1.000 υπαλ-
λήλους της και η αεροπορική 
εταιρία Qantas που απολύει 500 
υπαλλήλους της.

Τα τελευταία στοιχεία όµως 
που ανακοινώθηκαν την προη-
γούµενη βδοµάδα για την ανερ-
γία, έδειχναν ότι τον Ιανουάριο 
είχαν δηµιουργηθεί 46.300 θέ-
σεις εργασίας (οι περισσότερες 
µερικής απασχόλησης) µε απο-
τέλεσµα να µειωθεί το ποσοστό 

των ανέργων στο 5,1% του εργα-
τικού δυναµικού.

«Τα στοιχεία αυτά, δυστυχώς, 
επισκίασαν οι πρόσφατες ανακοι-
νώσεις µεγάλων επιχειρήσεων 
για µείωση των θέσεων εργασίας 
τους. Όµως πρέπει να είµαστε αι-
σιόδοξοι για την πορεία που θα 
ακολουθήσει η αυστραλιανή οι-
κονοµία και να εκµεταλλευτούµε 
τις ευκαιρίες που θα παρουσια-
στούν στο άµεσο µέλλον», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Σουάν.
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Αµετάβλητη παραµένει η πολι-
τική της Αυστραλίας στο θέµα 
του ονόµατος των Σκοπίων, 

η οποία αναγνωρίζεται ως FYROM, 
διευκρίνισε στην εφηµερίδα «Νέος 
Κόσµος» της Μελβούρνης εκπρόσω-
πος του αυστραλιανού υπουργείου 
Εξωτερικών. Η διευκρίνιση αυτή 
έγινε καθώς όργανα των Αυστραλών 
πολιτών της ΠΓ∆Μ, κάνουν λόγο στο 
διαδίκτυο για «αλλαγή» της πολιτικής 
της χώρας στο θέµα του ονόµατος.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος δήλω-
σε στην εφηµερίδα: «Η κυβέρνηση 
γνωρίζει τη µεγάλη ευαισθησία της 
ελληνικής κοινότητας για το θέµα της 
ονοµασίας (σ.σ. της ΠΓ∆Μ), αλλά 
δεν έχει αλλάξει η πολιτική (σ.σ. της 
Αυστραλίας) στο θέµα αυτό. Η χρήση 
του ονόµατος Πρώην Γιουγκοσλαβι-
κή ∆ηµοκρατία από την Αυστραλία 
συνάδει µε την πρακτική του Οργα-
νισµού Ηνωµένων Εθνών και είναι 
προσωρινό µέτρο εν αναµονή εξεύ-
ρεσης αποδεκτής ονοµασίας από τις 
κυβερνήσεις των Σκοπίων και της 
Αθήνας. Η Αυστραλία ενθαρρύνει τα 
εµπλεκόµενα µέρη να συνεργαστούν 
εποικοδοµητικά για την επίλυση των 
διαφορών τους και να στηρίζουν τη 
διαµεσολαβητική διαδικασία υπό την 
αιγίδα του ειδικού διαπραγµατευτή 
του ΟΗΕ Μάθιου Νίµιτς».

Οι θριαµβολογίες των Αυστραλών 
πολιτών µε καταγωγή από τα Σκόπια 
άρχισαν µε αφορµή την απόσυρση - 
πριν τέσσερα χρόνια περίπου - της 
«Οδηγίας του 1994» για κατάργηση 
του περιγραφικού «Σλαβοµακεδό-
νες» στις επίσηµες αναφορές της 
αυστραλιανής κυβέρνησης για πολί-
τες του νεοσύστατου κράτους µε το 
«Μακεδόνες» «Η διοικητική οδηγία 
«Slav Macedonian Administrative 
circular» κατέστη ανενεργή από το 
υπουργείο Εξωτερικών και Εµπορί-
ου πριν µερικά χρόνια. Σύµφωνα µε 
την κατεστηµένη πρακτική για ανε-
νεργές διοικητικές οδηγίες, η οδηγία 
αυτή κατέστη ανενεργή και αρχειο-
θετήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2008» 
απάντησε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ 
σε σχετική ερώτηση.

Σε συµπληρωµατική ερώτηση της 
εφηµερίδας, αν η απόσυρση της 
«Οδηγίας 1994» σηµαίνει αλλαγή 
της πολιτικής της Αυστραλίας στο 
θέµα της ονοµασίας που υιοθέτησε η 
Αυστραλία το 1994, µετά της σχετική 
απόφαση του ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος 
του ΥΠΕΞ δήλωσε κατηγορηµατι-
κά ότι η Αυστραλία θα συνεχίσει 
να χρησιµοποιεί τον περιγραφικό 
FYROM, µέχρι να βρεθεί κοινά απο-
δεκτή λύση στο επίµαχο θέµα της 
ονοµασίας.

Χιλιάδες Αυστραλοί επιβάτες 
αποκλείστηκαν από όλες τις 
πτήσεις της αεροπορικής εται-

ρίας Air Australia, εξαιτίας του οικο-
νοµικού αδιέξοδου που αντιµετωπί-
ζει ο αεροµεταφορέας.

Πάνω από 4.000 επιβάτες, όπως 
έχει γίνει γνωστό µέχρι στιγµής, ανα-
γκάστηκαν να βρουν εναλλακτικές 
λύσεις, ενώ 300 εργαζόµενοι στην 
εταιρεία έχασαν τις δουλειές τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
ότι δύο αεροσκάφη της εταιρίας που 

θα πραγµατοποιούσαν πτήσεις του 
εξωτερικού, η µία στο Πουκέτ και η 
άλλη στη Χονολουλού, µε κατεύθυν-
ση τη Μελβούρνη, αναγκάστηκαν να 
µείνουν καθηλωµένα στο αεροδρό-
µιο καθώς δεν είχαν να πληρώσουν 
για τον απαραίτητο ανεφοδιασµό 
καυσίµων.  Ήδη χρωστούσαν πολ-
λά και ο µόνος τρόπος να τους δο-
θούν τα απαραίτητα καύσιµα, ήταν 
να πληρώσουν. Η εταιρεία, λέγεται 
ότι βρίσκεται κάτω από υποχρεωτική 
διαχείριση.

Σε ένα άλλο Μανχάτταν, πέντε 
φορές το µέγεθος που έχει σή-
µερα, θα εξελιχτεί η καρδιά 

της Μελβούρνης, αν τελικά υλοποι-
ηθούν τα σχέδια που προτείνει ο 
υπουργός Πολεοδοµίας της Βικτώρι-
ας, Mathew Guy.

«... Η υλοποίηση του σχεδίου αυ-
τού θα µετατρέψει τη Μελβούρνη σε 
µια από τις µεγαλύτερες, πλέον εντυ-

πωσιακές και πυκνοκατοικηµένες 
µητροπόλεις του κόσµου», δήλωσε ο 
υπουργός. Η Μελβούρνη σχεδιάστη-
κε για 1,5 εκατ. πληθυσµό, ενώ τώρα 
έχει υπερβεί τα 4,5 εκατοµµύρια. Το 
µεγάλο της πλεονέκτηµα είναι ότι το 
κέντρο έχει τη δυνατότητα να επεκτα-
θεί, ενώ το Σίδνεϊ, το Μπρίσµπαν και 
το Περθ, περιορίζονται από τα περι-
βάλλοντα ύδατα.

Ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν.

Άννα Μπλάϊ και Κάµπελ Νιούµαν. 

Αισιόδοξος ο Γουέϊν Σουάν
για την πορεία της οικονοµίας

Προεκλογικός πυρετός
στο Κουίνσλαντ

ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΥΜΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Μόνο ως FYROM 
αναγνωρίζει 
η Αυστραλία τα Σκόπια

Σε οικονοµικό αδιέξοδο 
η Air Australia

Η Μελβούρνη 
θα μετατραπεί 
σε... Μανχάταν




