
O Κόσμος WEDNESDAY 13 JUNE 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Την άµεση απελευθέρω-
ση της αυστραλής δικη-
γόρου, Μελίντα Τέϊλορ, 

που βρίσκεται υπό κράτηση 
εδώ και λίγες µέρες στη Λιβύη, 
ζήτησε η Πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ. Η κα Γκίλαρντ σε 
δηλώσεις της σε δηµοσιογρά-
φους στην Καµπέρα, τόνισε ότι 
οι λιβυκές Αρχές οφείλουν να 
επισπεύσουν την αποφυλάκιση 
της Τέϊλορ, η οποία είναι 36 

χρόνων και µητέρας ενός παι-
διού. Η Αυστραλή δικηγόρος 
συνελήφθη την περασµένη Πέ-
µπτη ενώ αντιπροσώπευε στο 
δικαστήριο τον Σεϊφ Αλ-Ισλάµ, 
γιό του πρώην Λίβυου ηγέτη, 
Μουαµάρ Καντάφι.

Την αποφυλάκιση της Τέϊλορ 
ζήτησε και η σκιώδης υπουργός 
Εξωτερικών, Τζούλι Μπίσοπ, 
τονίζοντας ότι αν οι λιβυκές Αρ-
χές έχουν οποιεσδήποτε ανη-

συχίες για την Αυστραλή δικη-
γόρο, να τις εκφράσουν µέσω 
των επίσηµων διπλωµατικών 
καναλιών.

Στο µεταξύ ο υπουργός Εξω-
τερικών, Μποµπ Καρ, δήλωσε 
ότι οποιεσδήποτε κατηγορίες 
εναντίον της Τέϊλορ για κα-
τασκοπεία, δεν αφορούν την 
Αυστραλία, αλλά οπωσδήποτε 
θα αµφισβητηθούν στα δικα-
στήρια.

Ο αρχηγός της οµοσπον-
διακής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, υποστήριξε 

χθες ότι δεν τον ανησυχούν 
τα αποτελέσµατα τελευταίας 
δηµοσκόπησης, που δείχνουν 
ότι η πολιτική του αντίπαλος, 
Τζούλια Γκίλαρντ, παραµένει 
δηµοφιλέστερη απ’ αυτόν για 
την πρωθυπουργία. Σύµφωνα 
µε τελευταία δηµοσκόπηση της 
εταιρίας Newspoll, το Εργατι-

κό Κόµµα έχει την υποστήρι-
ξη του 31% των ψηφοφόρων, 
έναντι του 44% που υποστη-
ρίζουν τον Συνασπισµό Φιλε-
λεύθερου-Εθνικού Κόµµατος. 
Η δηµοτικότητα του κόµµατος 
των Αυστραλών Οικολόγων 
παρέµεινε στο 14%. Αν οι ψη-
φοφόροι είχαν να επιλέξουν 
ανάµεσα στα δύο µεγάλα πολι-
τικά κόµµατα, το 54% θα υπο-
στήριζαν τον Συνασπισµό και 

το 46% το κυβερνών Εργατικό 
Κόµµα. Με αυτά τα ποσοστά 
ο Συνασπισµός θα εκθρόνιζε 
το Εργατικό Κόµµα από την 
εξουσία και µάλιστα µε άνετη 
πλειοψηφία εδρών στη Βουλή. 
Επίσης, η δηµοσκόπηση απο-
καλύπτει ότι η προσωπική δη-
µοτικότητα της πρωθυπουργού 
Τζούλια Γκίλαρντ ανήλθε στο 
42%, ενώ αυτή του κ. Άµποτ 
µειώθηκε στο 38%.

Το γεγονός ότι η οικονο-
µία της Αυστραλίας είναι 
η ισχυρότερη µεταξύ των 

χωρών-µελών του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αλλά και 
ανάµεσα στις καλύτερες του 
πλανήτη, δεν είναι θέµα τύχης, 
αλλά αποτέλεσµα σωστής οικο-
νοµικής διαχείρισης εκ µέρους 
της κυβέρνησης. Τη δήλωση 
αυτή έκανε χθες η πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ, απορρί-
πτοντας κατηγορηµατικά τους 
ισχυρισµούς ότι η καλή οικο-
νοµική κατάσταση της χώρας, 
αποδίδεται στην τύχη.

«Η τύχη δεν κράτησε την οι-

κονοµία µας µακριά από τις 
επιπτώσεις της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης. Αντίθε-
τα ήταν αποτέλεσµα καλών 
οικονοµικών αποφάσεων και 
καλής διαχείρισης», τόνισε η 
πρωθυπουργός σε άρθρο της 
που δηµοσιεύθηκε χθες στην 
εφηµερίδα «The Australian» και 
συνέχισε:

«Η διατήρηση της πιστοληπτι-
κής µας αξιολόγησης σε ΑΑΑ, 
δεν ήταν θέµα τύχης, αλλά κάτι 
που πρέπει να µας κάνει να υπε-
ρηφανευόµαστε», τόνισε η πρω-
θυπουργός.

Η κα Γκίλαρντ παραδέχθηκε 
ότι το ισχυρό δολάριο Αυστρα-

λίας επηρεάζει σηµαντικά τους 
εξαγωγείς και τοµείς όπως αυ-
τούς του τουρισµού και της διε-
θνούς εκπαίδευσης. Οµολόγησε 
επίσης ότι η κυβέρνησή της έλα-
βε σηµαντικές αποφάσεις όπως 
η επιβολή φόρου στις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα και το 
εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο.

«Πρέπει να κάνουµε περισ-
σότερα. Πρέπει να συνεχίσουµε 
το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα 
που να εγγυάται τη συνεχή οι-
κονοµική ανάπτυξη της χώρας 
µας, τη δηµιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας», υπογράµµι-
σε η κα Γκίλαρντ.

«Δεν είναι θέμα τύχης ότι η οικονομία μας 
είναι ανάμεσα στις ισχυρότερες του πλανήτη»

Η Τζούλια Γκίλαρντ 
παραµένει δηµοφιλέστερη 
από τον Τόνι Άµποτ
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Την απελευθέρωση της Αυστραλής δικηγόρου 
ζητά η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ

∆ηµοφιλέστερη του αρχηγού της οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
παραµένει η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ.


