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Ο Πρωθυπουργός υποστη-
ρίζει ότι οι ναυτική βάση που 
βρίσκεται στο νησί Garden, 
στο λιμάνι του Σίδνεϊ, πρέπει 
να μετακινηθεί στη Βόρεια 
Αυστραλία. Όπως ανέφερε 
σε ομιλία του στο Ινστιτούτο 
Lowy, χθές το πρωί, η κίνηση 
αυτή προσφέρει στρατηγικά 
πλεονεκτήματα και ενισχύει 
την άμυνα της χώρας.

Ωστόσο, η απόφαση του κ. Ραντ έχει 
προκαλέσει τα πυρά της αντιπολίτευσης 
καθώς, νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση 
είχε αποκλείσει την πιθανότητα µετεγκα-
τάστασης της υπάρχουσας βάσης του νη-
σιού Garden  και τη δυνατότητα δηµιουρ-
γίας µιας νέας βάσης στο Μπρίσµπαιν, 
εκτιµώντας ότι το οικονοµικό κόστος 
µιας τέτοιας απόφασης θα ήταν µεγάλο 
και θα πλησίαζε τα 6 δισ. δολάρια.
Ο κ. Ραντ είπε στο NewsRadio ότι έχει 
µελετήσει όλες τις εκθέσεις για τα οφέ-
λη της µετεγκατάστασης. “Το λιµάνι του 
Brisbane είναι µεγάλο και έχει το στρα-
τηγικό πλεονέκτηµα ότι βρίσκεται κοντά 
στη βάση του στρατού στο Enoggera. Εί-
ναι επίσης κοντά στο Τάουνσβιλ και τη 
στρατιωτική βάση Laverack. Χρειάζεται 
να µετακινήσουµε τις ένοπλες δυνάµεις 

µας στην περιοχή του Ειρηνικού, καθώς 
εκεί γίνονται οι περισσότερες επιχειρή-
σεις µεγάλης κλίµακας, είτε πρόκειται 
για ανθρωπιστικούς, είτε πρόκειται για 
άλλους λόγους. Η απόφαση δεν είναι 
αυθαίρετη καθώς στηρίζεται στην αναθε-
ώρηση των αµυντικών αναγκών της χώ-
ρας σύµφωνα µε το σχέδιο που έγινε το 
2012”, υποστήριξε ο κ. Ραντ.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ O’FARREL
Άµεση ήταν η αντίδραση του Πρέµιερ 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, κ. O’Farrell, 
που προειδοποίησε ότι η ενδεχόµενη 
µετεγκατάσταση της βάσης θα είναι «ένα 
τεράστιο πλήγµα» για την οικονοµία του 
Σίδνεϊ.
Σύµφωνα µε τον Barry O’Farrell, η βάση 
της Νήσου Garden αποφέρει εκατοµµύ-

ρια δολάρια κάθε χρόνο και δηµιουργεί 
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μάλιστα ο κ. 
O’Farrell, προχώρησε παραπέρα κατη-
γορώντας τον πρωθυπουργό ότι προτεί-
νει τη µεταφορά της βάσης καθαρά για 
προεκλογικούς λόγους καθώς αποσκοπεί 
στο να κερδίσει το χαµένο έδαφος στο 
Κουήνσλαντ που όπως όλα δείχνουν θα 
παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό απο-
τέλεσµα των εκλογών.
“Τόσο η ναυτική βάση όσο και οι ιδι-
ωτικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας, 
συνεισφέρουν πάνω από µισό δισεκα-
τοµµύριο δολάρια σε αυτή την πόλη και 
την οικονοµία του κράτους κάθε χρόνο,» 
είπε ο κ. O’Farrell και πρόσθεσε ότι ο κ. 
Ραντ “πρέπει να παραδεχτεί ότι δεν µπο-
ρεί να κλείσει µια εγκατάσταση αυτού του 
µεγέθους χωρίς να επιφέρει ένα τεράστιο 

πλήγµα στην απασχόληση και την οικο-
νοµία σε όλο το Σίδνεϊ”.
Ωστόσο, ο κ. Ραντ επιµένει ότι το σχέδιο 
αυτό δεν στηρίζεται σε αυθαίρετες απο-
φάσεις αλλά είναι αυτό που και οι ειδικοί 
έχουν συστήσει. 
«Η δική µου ευθύνη είναι να βεβαιωθώ 
ότι ναυτικές δυνάµεις µας είναι σε όσο το 
δυνατόν στενότερη γειτνίαση µε τις πε-
ριοχές που παρουσιάζονται προβλήµατα 
που απαιτούν άµεση επέµβαση. Αλλά και 
για τη Νήσο Garden, οι εναλλακτικές πι-
θανές χρήσεις παρουσιάζουν εξαιρετικές 
ευκαιρίες για ανάπτυξη. Και µόνο από τα 
κρουαζιερόπλοια µπορούν να δηµιουρ-
γηθούν τεράστιες οικονοµικές ευκαιρίες 
για το Σίδνεϊ, που αυτή τη στιγµή πάσχει 
από την έλλειψη χώρων ελλιµενισµού” 
είπε ο κ. Ραντ. 

O Κέβιν Ραντ μίλησε με Μπάρακ Ομπάμα
Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έχει µιλήσει µε τον 
πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα για την κρίση στη 
Συρία, µεταφέροντας έτσι το επίκεντρο της προεκλογικής 
εκστρατείας σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.
Χθες το πρωί, στην οµιλία του στο Ινστιτούτο Lowy, ο κ. 
Ραντ χαρακτήρισε την χρήση χηµικών όπλων στη Συρία 
ως “απαράδεκτη αθέτηση όλων των διεθνών κανόνων”. 
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι την περασµένη 
εβδοµάδα µίλησε στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών και τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ, σύµφωνα µε τον κ. 
Ραντ, ακολούθησε συνοµιλία και µε τον Αµερικανό πρό-
εδρο Μπαράκ Οµπάµα, για την χάραξη κοινής πολιτικής 
για την Συρία.
Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δηµοσιότητα µια σύντοµη 
δήλωση σχετικά µε την τηλεφωνική συνοµιλία των δύο 
ανδρών στην οποία αναφέρει ότι “οι δύο ηγέτες εξέφρα-
σαν την έντονη ανησυχία τους για την χρήση χηµικών 
όπλων από το συριακό καθεστώς εναντίον αµάχων. Ο 

πρόεδρος Οµπάµα και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας 
συζήτησαν τις πιθανές αντιδράσεις της διεθνούς κοινό-
τητας και συµφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται 
στενά”.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι την ερχόµενη Κυριακή, η 
Αυστραλία αναλαµβάνει το ρόλο του Προέδρου του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ένα µήνα. “Αναλαµ-
βάνουµε την προεδρία του Συµβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ σε µια εποχή που η ένταση των αντιπαραθέσεων 
στη Συρία βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο της. Χωρίς 
αµφιβολία, αυτή τη στιγµή στη Συρία εκτυλίσσεται µια 
ανθρωπιστική καταστροφή. 
Αυτό που αντιµετωπίζουµε ως διεθνής κοινότητα 
σήµερα είναι η καταστρατήγηση όλων των διεθνών 
κανόνων καθώς όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι το 
καθεστώς έχει κάνει χρήση χηµικών όπλων εναντίον 
αθώων πολιτών. Πρόκειται για µια κρίση ιστορικών 
διαστάσεων”, είπε ο κ. Ραντ.

O Κέβιν Ραντ 
σχεδιάζει να 
µετακινήσει 
τις ναυτικές 
εγκαταστάσεις 

Η Etihad Airways, ο εθνικός αεροµεταφορέας των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, παρουσίασε το εύ-
ρος των σηµαντικών αλλαγών που πρόκειται να εφαρ-
µόσει στο πρόγραµµα που εξυπηρετεί τις εργασίες 
της εταιρείας στην Αυστραλία, µεταξύ των οποίων η 
συµπερίληψη νέων αεροσκαφών, η ανάπτυξη νέων 
δροµολογίων, η προσθήκη επιπρόσθετων πτήσεων 

και υπηρεσιών εδάφους. Μιλώντας στο Σύδνεϋ, στα 
πλαίσια της Συνόδου Κορυφής των Αεροπορικών Αυ-
στραλίας και Ειρηνικού (CAPA), ο πρόεδρος και ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος της Etihad Airways, James Hogan 
δήλωσε ότι η Αυστραλία αποτελεί µία σηµαντική και 
µακροχρόνια αγορά της εταιρείας για την οποία υπάρ-
χουν µεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης.

Etihad Airways: Περαιτέρω επέκταση στην Αυστραλία


