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Εντείνεται η κόντρα 
ανάµεσα στον Θησαυροφύλακα 
και τους «άπληστους κροίσους»
Η κόντρα του Θησαυροφύ-

λακα, Γουέϊν Σουάν, µε 
ορισµένους κροίσους της 

χώρας, τους οποίους ο ίδιος 
χαρακτηρίζει «άπληστους» συνε-
χίζεται µε την αξιωµατική αντι-
πολίτευση να τον κατηγορεί για 
«ψεύτικο ταξικό πόλεµο που στό-
χο έχει να καλύψει τα αδιέξοδα 
της πολιτικής του». «Οι πολιτικοί 
ή θα πρέπει να σταθούν στο ύψος 
τους και να υποστηρίξουν τους 
εργαζόµενους ή να γονατίσουν 
στα πόδια των πολυεκατοµµυρι-
ούχων, οι οποίοι παρουσιάζουν 
το ατοµικό τους συµφέρον, ως 
εθνικό καλό» υπογραµµίζει ο κ. 
Σουάν. Παράλληλα, κατηγόρη-
σε και την αξιωµατική αντιπολί-
τευση ότι «εξυπηρετεί τα µεγάλα 
συµφέροντα» αφού ταυτίζεται µε 
λίγους δισεκατοµµυριούχους που 
χρησιµοποιούν τον πλούτο τους 
για να επιβάλουν τις απόψεις 
τους. Ο Θησαυροφύλακας  εξα-
πέλυσε δριµύτατη επίθεση κατά 
κάποιων µεγιστάνων «οι οποίοι, 
ενώ εκπροσωπούν µόνο το 0,1% 

του πληθυσµού αυτής της χώρας, 
απειλούν τη δηµοκρατία και το 
πνεύµα δικαιοσύνης, που διέπει 
τους Αυστραλούς γενικότερα».

Ένας από τους αυστηρότερους 
κριτές των ασύδοτων πλουσίων 
της χώρας, ο κ. Σουάν, θα πει 
ότι η Τζίνα Ρέϊνχαρτ, ο Κλάϊβ 
Πάλµερ και ο Άντριου Φόρεστ, 
χρησιµοποιούν τα πλούτη τους, 
προκειµένου να µπλοκάρουν 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και 
πολιτικές που στοχεύουν στο 
όφελος της πλειονότητας.

Να σηµειωθεί, ότι και οι τρεις 
προαναφερόµενοι είναι οι µεγα-
λύτεροι και σκληρότεροι πολέ-
µιοι του φόρου του άνθρακα. Ο 
Θησαυροφύλακας δήλωσε ότι «ο 
κ. Φόρεστ, για παράδειγµα, δια-
µαρτύρεται για τους υψηλούς φό-
ρους που πρέπει να πληρώνουν 
οι εταιρείες, παραδέχεται, όµως, 
ότι ο ίδιος δεν πληρώνει απολύ-
τως τίποτε». Από τα πυρά του δεν 
γλύτωσε ούτε η ζάµπλουτη Τζίνα 
Ρέϊνχαρτ, η οποία αγόρασε µέρος 
της Fairfax Media και το κανάλι 

10 «προκειµένου να έχει µεγαλύ-
τερη επιρροή στην κοινή γνώµη 
και να επεκτείνει τα οικονοµικά 
της συµφέροντα». Ο κ. Σουάν 
εξέφρασε την ανησυχία του για 
«ανερχοµένη δύναµη των µεγά-
λων συµφερόντων που υποσκά-
πτει την ισότητα και απειλεί τη 
δηµοκρατία. Το βλέπουµε αυτό 
ξεκάθαρα στη σκληρή και εντε-
λώς παραπλανητική εκστρατεία 
των τελευταίων χρόνων όσον 
αφορά τη φορολογία του υπερβο-
λικού κέρδους και του φόρου του 
άνθρακα. Το πρώτο ειδικά είναι 
αδιανόητο να είχε συµβεί στην 
Αυστραλία που µεγάλωσα εγώ. 
Και όµως σήµερα γίνεται από 
πολλούς αποδεκτό». Ωστόσο, ο 
Θησαυροφύλακας διαπίστωσε µε 
ικανοποίηση ότι «οι περισσότε-
ροι επιχειρηµατίες της Αυστραλί-
ας επιδιώκουν το καλύτερο για τη 
χώρα και, παρά την παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, πολλοί είναι 
εκείνοι που προσπαθούν να µην 
προβούν σε απολύσεις του προ-
σωπικού τους».

Aλλο ένα σκάφος που µετέφερε 
26 λαθροµετανάστες αναχαι-
τίστηκε προχθές ανοικτά της 

∆υτικής Αυστραλίας, από το πολε-
µικό πλοίο HMAS Wollongong. Ο 
υπουργός Εσωτερικών, Jason Clare, 

επιβεβαίωσε την πληροφορία τονίζο-
ντας ότι τα µέλη του πληρώµατος του 
σκάφους είχαν ζητήσει βοήθεια. Οι 
αιτούντες άσυλο που επέβαιναν στο 
σκάφος µεταφέρθηκαν στη Νήσο των 
Χριστουγέννων όπου και κρατούνται.

∆εύτερη βάση στην Αυστραλία 
θα αποκτήσει η αεροπορική 
εταιρία Tiger Airways, εφόσον 

έχει αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας και των Αυστραλιανών πολιτών 
ότι οι αερογραµµές πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας. Η εταιρία 
ανακοίνωσε ότι τρία Airbus A320 θα 
αρχίσουν να εκτελούν πτήσεις από 
το Σίδνεϊ, προς το Μπρίσµπαν και το 
Γκολντ Κοστ. Η νέα βάση της εταιρίας 
στο Σίδνεϊ θα δηµιουργήσει 150 νέες 
θέσεις εργασίας. Όπως είναι γνωστό, 
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
καθήλωσε στις 2 Ιουλίου 2011 όλα 

τα αεροσκάφη της Tiger Airways, µετά 
την αποκάλυψη ότι ο πύργος έλεγχου 
του αεροδροµίου του Avalon, νοτιοδυ-
τικά της Μελβούρνης, δεν είχε καθό-
λου προσωπικό όταν η πτήση TT6207 
της Tiger, πετούσε υπερβολικά κοντά 
στο έδαφος. Από τότε όµως, η εταιρία 
εκπληρώνει στο ακέραιο όλες τις προ-
ϋποθέσεις ασφαλείας και η ΥΠΑ έχει 
αρχίσει να άρει τους περιορισµούς που 
είχε επιβάλει στην εταιρία.

Με την κατηγορία ότι δο-
λοφόνησε τη σύζυγό 
του, οδηγήθηκε χθες 

στο ∆ικαστήριο του Πένριθ στη 
Ν.Ν.Ουαλία, ένας άντρας ηλικί-
ας 51 χρόνων.

Ο κατηγορούµενος είχε συλ-

ληφθεί από την αστυνοµία προ-
χθές το απόγευµα στο σπίτι του 
στο Colyton, δυτικά του Σίδνεϊ. 
Η 47χρονη γυναίκα του είχε 
δολοφονηθεί στις 2 Φεβρουα-
ρίου. Ο 51χρονος προφυλακί-
στηκε µέχρι να γίνει η δίκη του.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περί-
µενε προχθές µια 34χρονη 
γυναίκα η οποία δέχτηκε 

επίθεση από καρχαρία µέσα σε 
ενυδρείο της Μελβούρνης. ∆η-
µοσιογραφικές πληροφορίες ανά-
φεραν ότι η δύτης τραυµατίστηκε 

ελαφρά και µεταφέρθηκε στο Νο-
σοκοµείο Alfred όπου νοσηλεύεται 
εκτός κινδύνου. «Η δύτης δέχτηκε 
επίθεση από έναν καρχαρία, στη 
διάρκεια καθαρισµού ρουτίνας», 
ανέφερε ο εκπρόσωπος του ενυ-
δρείου, Mark Manteit.

Επίθεση καρχαρία 
σε 34χρονη δύτη

Αναχαιτίστηκε σκάφος 
με 26 λαθρομετανάστες

Το Queen Mary 2 
«άραξε» στο Σίδνεϊ

Eνα από τα µεγαλύτερα κρουαζιε-
ρόπλοια στον κόσµο, βρίσκεται 
από χθες στο λιµάνι του Σίδνεϊ.

Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο 
Queen Mary 2, το οποίο έχει µήκος 
315 µέτρα και ζυγίζει 151,400 τό-
νους! Το κρουαζιερόπλοιο θα απο-

πλεύσει από το Σίδνεϊ σήµερα Πέ-
µπτη στις 20:30.

Την επόµενη σεζόν αναµένεται 
να «επισκεφθούν» το Σίδνεϊ άλλα 
δύο µεγάλα κρουαζιερόπλοια, το 
Celebrity Solstice µήκους 315 µ. και 
το Voyager µήκους 310 µ.

Προφυλακίστηκε 
ο κατηγορούμενος 
συζυγοκτόνος

Βάση στο Σίδνεϊ αποκτά 
η αεροπορική εταιρία Tiger Airways

Πυρ και µανία «µε τους άπληστους κροίσους» ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν 


