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«Παράλογους» χαρακτήρισε 
τους ισχυρισµούς οικο-
νοµολόγων, ότι η οικο-

νοµική ανάπτυξη της χώρας πλησι-
άζει στο τέλος της, ο οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γου-
έϊν Σουάν. «Είναι απογοητευτικό 
να βλέπουµε στελέχη της ευρύτερης 
κοινωνίας µας να υποβαθµίζουν τις 
οικονοµικές προοπτικές της χώρας 
µας. Οι ισχυρισµοί ότι η οικονοµι-
κή ανάπτυξη πάτησε φρένο είναι 
τελείως αβάσιµοι και αποτελούν 
προσβολή στην σκληρή εργασία και 
αποφασιστικότητα των εργαζοµένων 
µας αλλά και των αυστραλιανών 
επιχειρήσεων γενικότερα», δήλωσε 
ο Θησαυροφύλακας. Να σηµειωθεί 
ότι ο κ. Σουάν διαφώνησε προ ηµε-
ρών και µε την άποψη του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ότι θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί η οικονοµι-
κή πολιτική της κυβέρνησης, κύριος 
στόχος της οποίας είναι η επιστροφή 
πλεονάσµατος στην οικονοµία της 
χώρας πριν τη λήξη του τρέχοντος 

οικονοµικού έτους. Ειδική έκθεση 
του ∆ΝΤ για την οικονοµία της Αυ-
στραλίας αναφέρει ότι µε δεδοµένη 
την γενικότερη αβεβαιότητα στην 
παγκόσµια οικονοµία, η Αυστραλία 
δεν πρέπει να στοχεύει στην επίτευ-
ξη πλεονάσµατος φέτος, ενώ η εκτί-
µησή του για το εξωτερικό χρέος της 
χώρας είναι ότι αυτό είναι «µέτριο».  
Ο κ. Σουάν, εν τούτοις, κατά τη δι-
άρκεια οµιλίας του σε γεύµα επιχει-
ρηµατιών στο Σίδνεϊ, ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση στοχεύει φέτος να επα-
ναφέρει τα ταµεία της χώρας σε πλε-
ονασµατική θέση. «Το πλεόνασµα 
αποτελεί την καλύτερη άµυνα της χώ-
ρας µας αν η ύφεση στην παγκόσµια 
οικονοµία βαθύνει», είπε ο κ. Σουάν, 
ενώ, παράλληλα, παραδέχθηκε ότι 
η µείωση των τιµών πρώτων υλών 
στην παγκόσµια αγορά καθιστά δύ-
σκολη υπόθεση την προσπάθεια της 
κυβέρνησης να επαναφέρει τα δηµό-
σια ταµεία στο «µαύρο». 

Η έκθεση του ∆ΝΤ τώρα, εκτιµά ότι 
η αναπτυξιακή πορεία της αυστραλι-

ανής οικονοµίας θα συνεχιστεί, ενώ 
το ποσοστό ανάπτυξής της θα κυµαν-
θεί στο 3,25% κατά τα επόµενα δύο 
χρόνια. Σύµφωνα µε την έκθεση, αυ-
ξητική θα είναι και η πορεία του πο-
σοστού ανεργίας το οποίο προβλέπε-
ται ότι θα κυµανθεί στο 5% κατά την 
ίδια χρονική περίοδο.

Στο µεταξύ, ο κ. Σουάν υποστήριξε 
ότι η παγκόσµια οικονοµία απειλεί-
ται να βυθισθεί σε ακόµα µεγαλύτερη 
κρίση λόγω «ακραίων και ηλίθιων» 
στοιχείων του Ρεπουµπλικανικού 
κόµµατος των ΗΠΑ. 

Ο Θησαυροφύλακας τόνισε ότι 
παρά τις φιλότιµες προσπάθειες του 
Μπαράκ Οµπάµα, το εθνικό συµφέ-
ρον των ΗΠΑ είναι «όµηρος» της 
ακροδεξιάς πτέρυγας των Ρεπουπλι-
κανών. «Αυτό», πρόσθεσε, «είναι ιδι-
αίτερα ανησυχητικό και απειλεί την 
παγκόσµια οικονοµική σταθερότη-
τα». Με την άποψη αυτή του κ. Σου-
άν, συµφωνούν πολλοί Αµερικανοί 
πολίτες, όπως προκύπτει από σχόλια 
που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Τον οµογενή πρόεδρο του Φιλε-
λεύθερου Κόµµατος Ν.Ν.Ουα-
λίας και πρώην διευθυντή του 

πρωθυπουργικού γραφείου του Τζον 
Χάουαρντ, κ. Αθανάσιο Συνοδινό, 
επέλεξε ο αρχηγός  της οµοσπονδι-
ακής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
στη θέση του κοινοβουλευτικού του 
γραµµατέα. Ο κ. Άµποτ είπε ότι ο κ. 
Συνοδινός διαθέτει, πείρα, γνώσεις, 
εργατικότητα και θα συµβάλει σηµα-
ντικά στην προσπάθεια της αντιπολί-
τευσης να επιστρέψει στην εξουσία.

Ο κ. Συνοδινός έχει χαρακτηρι-
στεί τα τελευταία χρόνια ως ο «πλέον 
ισχυρός Έλληνας της Αυστραλίας», 
αλλά και ως «ο πιο ισχυρός Αυστρα-
λός του παρασκηνίου της πολιτικής».

Την επιλογή του στην θέση του 

κοινοβουλευτικού γραµµατέα του 
αρχηγού της αντιπολίτευσης, επι-
κρότησε η πλειονότητα των ανωτά-
των στελεχών του Συνασπισµού.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Άµποτ 
υποχρέωσε σε παραίτηση, από τη 
θέση του κοινοβουλευτικού γραµµα-
τέα του, τον γερουσιαστή Κόρι Μπερ-
νάντι, όταν ο τελευταίος δήλωσε ότι 
τυχόν αναγνώριση των γάµων των 
οµοφυλόφιλων «µπορεί να οδηγήσει 
σε αναγνώριση της πολυγαµίας και 
της... κτηνοβασίας».

Στην θέση του προβίβασε τον γε-
ρουσιαστή, Αθανάσιο Συνοδινό, ο 
οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να 
ασκήσει οξύτατη κριτική στην οι-
κονοµική πολιτική της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ.

Εκκληση στους υποστηρικτές του Εργατικού Κόµµατος 
να µην χάσουν την πίστη τους προς το κόµµα, απηύ-
θυνε την Κυριακή ο υπουργός Εργασίας, Μπιλ Σόρ-

τεν, τονίζοντας ότι η παράταξη µπορεί και πρέπει να κερδί-
σει τις επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές.

Σε οµιλία του σε εκδήλωση προς τιµήν του θρύλου του 
Εργατικού Κόµµατος και πρώην πρωθυπουργού της χώρας, 
Μπεν Τσίφλι, ο κ. Σόρτεν τόνισε ότι η διορατικότητα του 
Εργατικού Κόµµατος χαρακτηρίζεται από τις βασικές του 
αρχές για ευηµερία και ίσες ευκαιρίες για όλους τους Αυ-
στραλούς. «Είµαι βέβαιος ότι οι καλύτερες µέρες του κόµ-
µατος βρίσκονται µπροστά µας. Το Εργατικό Κόµµα µπορεί 
και πρέπει να κερδίσει τις επόµενες εκλογές. Το µόνο που 
χρειαζόµαστε είναι θάρρος».

Οι δηλώσεις του κ. Σόρτεν έγιναν λίγες µέρες µετά τις 
τελευταίες δηµοσκοπήσεις που δείχνουν εντυπωσιακή ανά-
καµψη της κυβέρνησης Γκίλαρντ. Στην οµιλία του ο υπουρ-
γός αναφέρθηκε στην αξιοζήλευτη - όπως την χαρακτήρισε 
- οικονοµία της χώρας, που όπως είπε δεν επηρεάστηκε 
από την κρίση χρέους της ευρωζώνης και την υψηλή αξία 
του δολαρίου έναντι των ξένων νοµισµάτων.

Ο κ. Σόρτεν τόνισε ότι το Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας 
Ατόµων µε Αναπηρίες, το Εθνικό Ευρυζωνικό ∆ίκτυο και τα 
µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής 
αλλαγής, εγγυούνται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για τη 
χώρα. «Η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η 
προώθηση του οικονοµικού δικαίου και η ανάπτυξη της συ-
νεργασίας µας µε την Ασία, είναι βασικές αρχές του κόµµα-
τός µας για την Αυστραλία του 21ου αιώνα», υπογράµµισε 
ο υπουργός. Ο κ. Σόρτεν εξέφρασε επίσης την υποστήριξή 
του στην πρόταση για τη νοµιµοποίηση των γάµων ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους.

Ο Συνασπισµός δεν δύναται αυτή τη στιγµή να παρα-
χωρήσει αναλυτικές πληροφορίες για το κόστος του 
εναλλακτικού δικτύου στο Εθνικό Ευρυζωνικό ∆ίκτυο 

της κυβέρνησης Γκίλαρντ, πριν τις επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές. Την δήλωση αυτή έκανε χθες ο σκιώδης υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών, Μάλκολµ Τέρνµπουλ, τονίζοντας όµως 
ότι ο Συνασπισµός θα προσφέρει ένα πιο φθηνό και πιο 
γρήγορο διαδίκτυο απ’ αυτό που υπόσχεται η κυβέρνηση.

Ο σκιώδης υπουργός παρουσίασε χθες τα αποτελέσµατα 
έρευνας που διενήργησε ο Συνασπισµός για ένα νέο ευρυ-
ζωνικό δίκτυο, που θα δίνει προτεραιότητα στις περιοχές 
της χώρας οι οποίες έχουν άµεση ανάγκη από ένα πιο γρή-
γορο διαδίκτυο. Ο κ. Τέρνµπουλ υπογράµµισε ότι ο Συνα-
σπισµός θα προσφέρει το δίκτυο αυτό σε πιο σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα από τα 10 χρόνια που χρειάζεται το Εθνικό 
Ευρυζωνικό ∆ίκτυο της κυβέρνησης.

Παράλογοι οι ισχυρισµοί ότι πάτησε φρένο 
η οικονοµική ανάπτυξη της Αυστραλίας

Ο Αθανάσιος Συνοδινός 
«πρωτοπαλίκαρο» του Τόνι Άµποτ

ΓΟΥΕΪΝ ΣΟΥΑΝ:

ΜΠΙΛ ΣΟΡΤΕΝ:

Το Εργατικό Κόμμα 
μπορεί και πρέπει να κερδίσει 
τις επόμενες εκλογές

Πιο φθηνό και πιο γρήγορο διαδίκτυο
υπόσχεται ο Συνασπισμός

Ο κ. Μπιλ Σόρτεν.

Ο Αθανάσιος Συνοδινός.


