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Οι Εργατικοί έχουν επιτεθεί επανειληµ-
µένα στο Συνασπισµό κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου για τη µη δηµο-
σιοποίηση του κόστους του πολιτικού του 
προγράµµατος, κατηγορώντας τον ότι κρύ-
βει τα σχέδια του από τους ψηφοφόρους.

Ο κ. Άµποτ από την πλευρά του υποστη-
ρίζει ότι τα 31 δισεκατοµµύρια δολάρια 
που σκοπεύει να εξοικονοµήσει για να 
πραγµατοποιήσει το πρόγραµµα του έχουν 
σε γενικές γραµµές παρουσιαστεί από την 
περασµένη εβδοµάδα αλλά η πλήρης του 
κοστολόγηση θα δοθεί στη δηµοσιότητα 

όταν ο Συνασπισµός θα έχει ανακοινώσει 
όλες τις αλλαγές που ετοιµάζει. Όπως δή-
λωσε στην τηλεοπτική εκποµπή Insiders 
του ABC, οι ψηφοφόροι θα έχουν περισ-
σότερο από µια ηµέρα για να εξετάσουν το 
συνολικό πρόγραµµα του Συνασπισµού.

“Θα υπάρξουν µερικές ακόµη περικοπές και 
θα ανακοινωθούν στην εβδοµάδα, αλλά δεν 
νοµίζω ότι οι ψηφοφόροι θα βρεθούν προ 
εκπλήξεων”, είπε ο κ. Άµποτ. Ερωτηθείς εάν 
ο πρωθυπουργός, Κέβιν Ραντ, θα γνωρίζει 
τα πλήρες κόστος των µέτρων που θα πάρει 
ο Συνασπισµός πριν από την οµιλία που θα 

δώσει στην συνέντευξη τύπου της Πέµπτης, 
ο κ. Άµποτ απάντησε: «Το θέµα δεν είναι αν 
θα γνωρίζει ο κ. Ραντ αλλά αν θα γνωρίζουν 
οι Αυστραλοί πολίτες και η απάντηση είναι, 
ναι, θα γνωρίζουν”. 

Πάντως εάν τα στοιχεία δοθούν στη δη-
µοσιότητα µετά την Τετάρτη, αυτό σηµαίνει 
ότι θα είναι κατά τη διάρκεια της απαγό-
ρευσης µετάδοσης πολιτικών µηνυµάτων 
από τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Η υπουργός Οικονοµικών, Penny Wong, 
δήλωσε ότι αν αυτό συµβεί θα είναι δώρον 

άδωρον,αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να ανακοινώσει το κόστος του προγράµµα-
τος του ο κ. Άµποτ τόσο καθυστερηµένα. 
“Αυτό που έχουµε δει σε αυτή την προε-
κλογική εκστρατεία είναι ότι ο ηγέτης της 
αντιπολίτευσης παίζει κρυφτό µε τον αυ-
στραλιανό λαό. Αυτή είναι η πραγµατικό-
τητα. Ο µόνος λόγος που δεν έχει ανακοι-
νώσει το κόστος του προγράµµατος του και 
τις περικοπές που σχεδιάζει να κάνει αν 
εκλεγεί είναι ότι θέλει να κρύψει τα πραγ-
µατικά του σχέδια από τους ψηφοφόρους”, 
είπε κ. Wong.

Mέχρι την 
Πέµπτη θα 
ανακοινωθούν 
οι περικοπές 
δαπανών του 
Συνασπισµού

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ως την ερχόμενη Πέμπτη, δύο μέρες πριν από τις εκλογές υποσχέθηκε ότι θα ανακοινώσει τις περικοπές των δαπανών που σχεδιάζει να κάνει ο 
Συνασπισμός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δήλωσε ότι θα περιλαμβάνουν και κάποιες πρόσθετες εξοικονομήσεις στον προϋ-
πολογισμό που δεν θα είναι αρεστές σε όλους

Ένα γραφείο στοιχηµάτων 
στην Αυστραλία άρχισε σή-
µερα να πληρώνει αυτούς 
που είχαν στοιχηµατίσει 
υπέρ της νίκης της συντηρη-
τικής αντιπολίτευσης, υπο-
στηρίζοντας πως η προεκλο-
γική εκστρατεία εν όψει των 
εκλογών της 7ης Σεπτεµβρί-
ου ουσιαστικά έχει ήδη τε-
λειώσει για την Εργατική κυ-
βέρνηση του πρωθυπουργού 
Κέβιν Ραντ.
Ενώ αποµένουν άλλες εννέα 
ηµέρες έως τις εκλογές, το 
γραφείο on line στοιχηµά-
των Sportsbet ανακοίνωσε 
πως άρχισε να πληρώνει 
1,5 εκατ. δολάρια Αυστρα-
λίας σε στοιχήµατα υπέρ της 
νίκης του αντιπολιτευόµενου 
κεντροδεξιού συνασπισµού 
του Τόνι Άµποτ, επειδή η 
έκβαση των εκλογών είναι 
ήδη προδιαγεγραµµένη. 
«Σε ό,τι αφορά στις αγορές 
στοιχηµάτων του Sportsbet, 
οι Άµποτ µπορούν να αρχί-
σουν να φτιάχνουν τις βαλί-
τσες τους εν όψει της µετα-

κόµισής τους στο Κιριµπίλι 
Χάουζ» δήλωσε ο εκπρόσω-
πος του Sportsbet, Χέιντν 
Λέιν, αναφερόµενος στην 
πρωθυπουργική κατοικία 
στο Σίδνεϊ.
Οι συντηρητικοί του Άµποτ 
αναµένεται να κερδίσουν την 
κυβέρνηση µειοψηφίας του 
Εργατικού Κόµµατος, καθώς 
οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις 
τούς δίνουν προβάδισµα µε 
53% έναντι 47% των Ερ-
γατικών, ποσοστό επαρκές 
για να έχουν µια σηµαντική 
πλειοψηφία στην Κάτω Βου-
λή του Κοινοβουλίου.
Το Sportsbet ανακοίνω-
σε πως, σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς του, οι συ-
ντηρητικοί θα κερδίσουν 90 
έδρες στην 150µελή Κάτω 
Βουλή, σηµαντικά περισσό-
τερες από τις 72 έδρες που 
έχουν τώρα, ενώ οι Εργατι-
κοί θα κερδίσουν 56. ∆ύο 
έδρες αναµένεται να λάβουν 
ανεξάρτητοι, δήλωσε ο Λέιν, 
ενώ για άλλες δύο οι διεκδι-
κητές δίνουν µάχη.

«Πληρώνει» από τώρα για τον 
Άμποτ γραφείο στοιχημάτων

Την καλύτερη της περίοδο εδώ και 
χρόνια φαίνεται ότι διανύει η αγο-
ρά ακινήτων του Σίδνεϊ σύµφωνα 
µε τα στοιχεία που έδωσε στη δη-
µοσιότητα η RP Data χθές το πρωί 
και δείχνουν 5,4% αύξηση των 
πωλήσεων κατά τους τελευταίους 
τρεις µήνες.
Άλλο ένα σηµάδι της δυναµικής 
της αγοράς κατοικίας στο Σίδνεϊ 
ήταν το ξεπούληµα των πρώτων 
159 διαµερίσµατα στο Barangaroo 
το πρωί του περασµένου Σαββά-
του. Ακόµη και το τεσσάρων υπνο-
δωµατίων ρετιρέ, αγοράστηκε από 
Αυστραλό που ζει στη Γενεύη για 

10,5 εκατοµµύρια δολάρια. Η συ-
νολική αξία των διαµερισµάτων 
που πωλήθηκαν στο Barangaroo 
υπερέβη τα 300 εκατ. δολάρια.
Η RP Data υποστηρίζει ότι αυτή τη 
στιγµή η αγορά του Σίδνεϊ έχει τις 
καλύτερες επιδόσεις στην Αυστρα-
λία, µε τα στοιχεία των αναλυτών 
να δείχνουν ότι η µέση τιµή κα-
τοικίας κυµαίνεται στα 587.000 
δολάρια. Σύµφωνα πάντα µε την 
RP Data οι τιµές των κατοικιών 
(διαµερισµάτων και µονοκατοικι-
ών) έχουν αυξηθεί κατά 7% κατά 
το παρελθόν έτος. Μάλιστα για το 
επόµενο έτος η αύξηση των τιµών 

αναµένεται να προσεγγίσει ή και 
να ξεπεράσει το 10%.
Η έκθεση της RP Data δόθηκε στη 
δηµοσιότητα µετά το περασµένο 
Σαββατοκύριακο κατά το οποίο 
πωλήθηκε το 84% των κατοικιών 
που βγήκαν σε δηµοπρασία. Το 
ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο 
του έτους και ένα από τα υψηλότε-
ρα που έχει καταγραφεί ποτέ για 
το Σίδνεϊ. Ο αριθµός των κατοι-
κιών που πωλήθηκαν είναι εντυ-
πωσιακός αν λάβουµε υπόψιν µας 
ότι είχαν προγραµµατιστεί 545 
δηµοπρασίες ενώ πέρυσι, την ίδια 
περίοδο, µόλις 200.

Ανοδική πορεία για την αγορά ακινήτων


