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Ο ανεξάρτητος βουλευτής 
της Τασµανίας, Άντριου 
Γουίλκι, δήλωσε την Κυ-

ριακή ότι από τότε που κατέρ-
ρευσε η συµφωνία του µε την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση για 
τον περιορισµό του ηλεκτρονι-
κού τζόγου και δη των πόκερ 
µασίνς, συναντήθηκε µόνο δύο 
φορές µε την πρωθυπουργό 
Τζούλια Γκίλαρντ.  Ο κ. Γουίλκι 
τόνισε ότι όταν διαπραγµατευό-
ταν µε την κα Γκίλαρντ τις προ-
τάσεις του, ένιωθε ότι τον χρη-
σιµοποιούσε «σαν πιόνι».

«Ένιωσα ότι µε εκµεταλλευό-

ταν σαν πιόνι, που µπορούσε να 
το µετακινήσει όπου ήθελε στην 
πολιτική σκακιέρα», τόνισε ο κ. 
Γουίλκι. Ο ανεξάρτητος βουλευ-
τής είπε ακόµη ότι παλαιότερα 
είχε τακτικές συναντήσεις µε 
την πρωθυπουργό. Τώρα όµως, 
συναντάται περισσότερο µε τον 
αρχηγό της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Να υπενθυµίσουµε ότι κατά 
τις διαπραγµατεύσεις του µε 
την κ. Γκίλαρντ, µετά τις εθνι-
κές εκλογές του προπερασµέ-
νου Αυγούστου, ο κ. Γουίλκι 
είχε απαιτήσει, µεταξύ άλλων, 

την τοποθέτηση στα «πόκις» 
σύστηµα ελέγχου που θα περι-
ορίζει το χρηµατικό ποσόν που 
παίζει κάθε παίκτης. Η συµφω-
νία όµως τελικά κατέρρευσε µε 
την κυβέρνηση να δηλώνει ότι 
οι προτάσεις του κ. Γουίλκι δεν 
είναι εφικτές και να προτείνει 
τη λήψη άλλων µέτρων. Ο  βου-
λευτής, που στηρίζει την Εργα-
τική κυβέρνηση µειοψηφίας, 
δήλωσε ότι έληξε η προθεσµία 
που είχε δώσει στην κυβέρνηση 
για να βάλει περιορισµούς στον 
ηλεκτρονικό τζόγο και τώρα 
απειλεί να την καταψηφίσει.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Άντριου Γουίλκι σε παλαιότερο στιγµιότυπο 
µε την πρωθυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ.

«Η Τζούλια Γκίλαρντ µε χρησιµοποίησε σαν πιόνι στην πολιτική σκακιέρα»
ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΟΥΪΛΚΙ:

Την εκτίµηση ότι η θητεία 
της πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ θα τερµατιστεί σύ-

ντοµα, εκφράζει το σύνολο των 
πολιτικών αναλυτών της χώρας, 
εφόσον λίγους µήνες µετά την 
αναµέτρησή της µε τον Κέβιν Ραντ 
για την πρωθυπουργία, επανέρ-
χεται στο προσκήνιο  - και, µάλι-
στα, επιτακτικά - το ενδεχόµενο 
αντικατάστασής της στην ηγεσία 
του Εργατικού Κόµµατος και την 
κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε καλά πληροφορη-
µένες πηγές των Εργατικών, ένας 
από τους κοινοβουλευτικούς εκ-
προσώπους του κόµµατος, ο Joel 
Fitzgibbon, έχει αρχίσει νέα εκ-
στρατεία υπέρ της επανόδου του 
Κέβιν Ραντ στην ηγεσία. Κύκλοι 
προσκείµενοι στο Εργατικό Κόµµα 
ισχυρίζονται ότι ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος που έχει σηµα-
ντική επιρροή στην κοινοβουλευ-
τική οµάδα, άλλαξε εδώ και καιρό 
στρατόπεδο και έχει αρχίσει να 
δραστηριοποιείται για την αντικα-
τάσταση της Γκίλαρντ. 

Οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν 
ότι έχει αυξηθεί ο αριθµός των 
βουλευτών και στελεχών που ανη-
συχούν για την πορεία της κυβέρ-
νησης και εκφράζουν φόβους ότι 
αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, 
το κόµµα θα υποστεί συντριπτική 
ήττα στις επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές. Αρκετοί βουλευτές δεν 
πιστεύουν πλέον ότι η Τζούλια 
Γκίλαρντ µπορεί να αντιµετωπίσει 
τα νέα δεδοµένα και να ανατρέψει 
τη φθίνουσα πορεία της κυβέρνη-
σης. Παρά τις πιο πάνω εξελίξεις, 
η ίδια η Γκίλαρντ φέρεται να επι-
µένει στα όσα κατά καιρούς έχει 
δηλώσει για το θέµα και αρνείται 
να εγκαταλείψει την πρωθυπουρ-
γία εθελοντικά. 

Όσοι τίθενται υπέρ της αλλαγής 
της ηγεσίας πιστεύουν ότι πρέπει 
να λάβει χώρα όσο το δυνατόν 
συντοµότερα και αν είναι δυνατόν 
µέχρι το τέλος Ιουνίου ώστε να 
δοθεί αρκετός καιρός στον αντικα-
ταστάτη της, κατά τη διάρκεια των 
χειµερινών διακοπών της Βουλής, 
να αναδιοργανώσει την κυβέρ-
νηση. Στο µεταξύ, ο ίδιος ο Joel 
Fitzgibbon διέψευσε κατηγορη-
µατικά ότι έχει αρχίσει εκστρατεία 
κατά της Τζούλια Γκίλαρντ και δή-

λωσε µε έµφαση ότι κανένας δεν 
κάνει όσα ο ίδιος για να στηρίξει 
την πρωθυπουργό.

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ
Η πρωθυπουργός αναµένεται 

να ζητήσει στη σηµερινή συνεδρί-
αση της κοινοβουλευτικής οµά-
δας του Εργατικού κόµµατος την 
υποστήριξη των µελών της παρά-
ταξης, σε µια προσπάθειά της να 
καθησυχάσει τα πνεύµατα από τον 
«θόρυβο» περί πιθανής διεκδίκη-
σης της αρχηγίας της.

Αυτήν την εβδοµάδα θα βρεθεί 
επίσης αντιµέτωπη πολλών στελε-
χών του Εργατικού Κόµµατος, που 

έχουν εκφράσει την άµεση αντίθε-
σή τους στα σχέδια της κυβέρνη-
σης να επιτρέψει την πρόσληψη 
1.700 εργατών από το εξωτερικό 
σε ορυχείο της Τζίνα Ράϊνχαρντ 
στη ∆υτική Αυστραλία. 

Να σηµειωθεί ότι στο θέµα 
αυτό, η κα Γκίλαρντ υποσχέθηκε 
ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην 
πρόσληψη Αυστραλών, παρά την 
απόφαση του υπουργού Μετανά-
στευσης, Κρις Μπόουεν, να δοθεί 
η δυνατότητα στην πλουσιότερη 
γυναίκα στον κόσµο, Τζίνα Ράϊν-
χαρτ, να προσλάβει 1.700 εργα-
ζόµενους από το εξωτερικό για να 
εργαστούν σε ορυχείο της στην ∆. 

Αυστραλία. Όπως έγινε γνωστό η 
κα Γκίλαρντ δεν είχε ενηµερωθεί 
για την απόφαση του υπουργού 
της που προκάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων. Ο υπουργός Μετανά-
στευσης δήλωσε ότι δόθηκε η 
άδεια στην κα Ράϊνχαρτ να φέρει 
εργαζόµενους από το εξωτερικό 
γιατί δεν υπάρχουν ειδικευµένοι 
στην Αυστραλία και πρόσθεσε ότι 
µε την κίνηση αυτή θα δηµιουρ-
γηθούν άλλες 6.000 νέες θέσεις 
εργασίας.

Ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι ‘Αµποτ, σχο-
λίασε πως το γεγονός ότι η πρω-
θυπουργός δεν είχε ενηµερωθεί 

για την απόφαση δείχνει ότι η 
κυβέρνησή της είναι πλέον «σκορ-
ποχώρι» και δεν λειτουργεί, ενώ 
Εργατικοί βουλευτές δήλωσαν ότι 
έµειναν «άφωνοι».

Ο Εργατικός βουλευτής, Νταγκ 
Κάµερον, δήλωσε ότι είναι ανεπί-
τρεπτο να εισάγονται εργάτες από 
το εξωτερικό µε συνοπτικές δια-
δικασίες, την στιγµή που χιλιάδες 
Αυστραλοί είναι άνεργοι.

Τόσο κυβερνητικοί βουλευτές 
όσο και η αντιπολίτευση σηµείω-
σαν πως τέτοιες αποφάσεις πρέπει 
να λαµβάνονται από το υπουργικό 
συµβούλιο και µε την σύµφωνη 
γνώµη της κοινοβουλευτικής οµά-
δας και όχι µόνο από τον υπουργό 
Μετανάστευσης.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΜΣΟΝ
Ο πονοκέφαλος όµως για την 

κα Γκίλαρντ αναµένεται να µε-
γαλώσει, εφόσον αυτές τις µέρες 
αναµένεται να απασχολήσει τη 
Βουλή και το θέµα του πρώην Ερ-
γατικού βουλευτή, Κρεγκ Τόµσον. 
Συγκεκριµένα, ειδική βουλευτική 
επιτροπή εξετάζει τις καταγγελίες 
που έχουν γίνει για πιθανή πα-
ραπληροφόρηση της Βουλής εκ 
µέρους του κ. Τόµσον, στην 60λε-
πτη οµιλία που έδωσε την προη-
γούµενη βδοµάδα. Ο κ. Τόµσον, 
όπως είναι γνωστό, κατηγορείται 
για καταχρήσεις ύψους $500,000 
στο Συνδικάτο Υπηρεσιών Υγείας, 
όταν διατελούσε Γενικός Γραµ-
µατέας του από το 2002 µέχρι το 
2007. Η Οµοσπονδιακή Αντιπο-
λίτευση κατηγορεί τον κ. Τόµσον 
για σκόπιµη παραπληροφόρηση 
της Βουλής.

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Τέλος, η Εργατική Κυβέρνηση 

της κας Γκίλαρντ περιµένει µε νευ-
ρικότητα τα αποτελέσµατα τελευ-
ταίας δηµοσκόπησης της κοινής 
γνώµης, που θα ανακοινωθούν 
σήµερα Τρίτη. Να υπενθυµίσουµε 
ότι η προηγούµενη δηµοσκόπηση 
της εταιρίας Newspoll απεκάλυψε 
σηµαντική βελτίωση στη δηµο-
τικότητα του κυβερνώντος Ερ-
γατικού Κόµµατος (από 27% σε 
30%), αλλά ο Συνασπισµός Φιλε-
λεύθερων-Εθνικών συνεχίζει να 
προηγείται και µάλιστα µε µεγάλη 
διαφορά.

Τρίζει και πάλι η καρέκλα 
της Τζούλιας Γκίλαρντ
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