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Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αυξήσει 
την πίεση στους Εργατικούς να εγκρίνουν το 
νέο σύστηµα τιµολόγησης του άνθρακα, λέ-
γοντας ότι θα είναι το “καλύτερο δυνατό χρι-
στουγεννιάτικο δώρο”, για τους Αυστραλούς.

Η νοµοθεσία για την κατάργηση της πολι-
τικής των Εργατικών βρίσκεται προς συζήτη-
ση στη Γερουσία αυτή την εβδοµάδα, αλλά η 
τελική απόφαση είναι στα χέρια της αντιπο-
λίτευσης και των Πρασίνων. Το Κοινοβού-
λιο συνήλθε σήµερα για την τελική συνεδρί-

αση του έτους. Σε δήλωσή του σε βίντεο που 
δηµοσιεύτηκε στο YouTube, ο κ. Άµποτ επα-
νέλαβε τον ισχυρισµό της κυβέρνησής ότι 
η κατάργηση της τιµής για τον άνθρακα θα 
γλιτώσει τους πολίτες από εκατοντάδες δολά-
ρια. “Είναι στο χέρι του Μπιλ Σόρτεν και των 
Εργατικών να σεβαστούν τις επιθυµίες σας 
και να καταργήσουν τον φόρο του άνθρακα 
στη Γερουσία. Θα είναι το καλύτερο χριστου-
γεννιάτικο δώρο για τον Αυστραλιανό λαό”, 
είπε ο κ. Άµποτ.

Το Εργατικό Κόµµα επιµένει ότι θα συµ-
φωνήσει να καταργήσει τον φόρο, εφόσον 
αντικατασταθεί µε ένα σύστηµα εµπορίας 
εκποµπών και όχι µε το σχέδιο “ Άµεση 
∆ράση” του Συνασπισµού. Ο αρχηγός των 
Εργατικών, Μπιλ Σόρτεν, δήλωσε ότι ο Συ-
νασπισµός ανήκει στους αρνητές της κλιµατι-
κής αλλαγής. “Έχουµε πει ότι θα ψηφίσουµε 
την κατάργηση του φόρου του άνθρακα µόνο 
αν αντικατασταθεί µε κάτι που θα συµβάλει 
πραγµατικά στην αντιµετώπιση της πρόκλη-

σης της ρύπανσης από το διοξείδιο του άν-
θρακα”, δήλωσε ο κ. Σόρτεν.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Γκρεγκ Χαντ, 
ζήτησε από τη Γερουσία να σεβαστεί την 
εντολή της κυβέρνησης και να περάσει το 
νοµοσχέδιο πριν από το κλείσιµο του Κοι-
νοβουλίου για τις διακοπές των Χριστουγέν-
νων, στις 12 ∆εκεµβρίου. “Ελπίζουµε και 
αναµένουµε ότι η Γερουσία θα ψηφίσει για 
την κατάργηση του φόρου άνθρακα στις προ-
σεχείς δύο εβδοµάδες”, είπε ο υπουργός
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Πίσω από το πρόσφατο διαζύγιο 
του Αυστραλού µεγιστάνα των µέσων 
ενηµέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ από 
την Κινέζα σύζυγό του Γουέντι Ντενγκ, 
βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός 
της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και οι πε-
ρίεργες προσωπικές σχέσεις που είχε 
αναπτύξει µε την πρώην κυρία Μέρ-
ντοχ, σύµφωνα µε αποκαλυπτικό δη-
µοσίευµα της εφηµερίδας «Μέιλ της 
Κυριακής».
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Ο Τόνι Μπλερ και η Γουέντι Ντενγκ 

είχαν περάσει αρκετά γουικέντ µαζί το 
2012, στη βίλα της οικογένειας Μέρ-
ντοχ στην Καλιφόρνια, όπως και στο 
Λονδίνο, χωρίς να το γνωρίζει ο Αυ-
στραλός µεγιστάνας, ο οποίος το πλη-
ροφορήθηκε από τους υπηρέτες του 
και αµέσως διέκοψε κάθε σχέση και 
επαφή µε τον Τόνι Μπλερ.

Ο τελευταίος, σύµφωνα µε το δηµο-
σίευµα, προσπάθησε πολλές φορές να 
επικοινωνήσει µε τον Ρούπερτ Μέρ-
ντοχ για να δώσει κάποιες εξηγήσεις, 
αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση, και 
µάλιστα το περιβάλλον του Μέρντοχ 
διοχέτευσε στον διεθνή Τύπο πληρο-
φορίες για ερωτικό δεσµό του Μπλερ 
µε την Κινέζα σύζυγό του, µε την επι-
σήµανση ότι ο Μέρντοχ δεν παίρνει 
εύκολα και ανεύθυνα τις σοβαρές απο-
φάσεις του, όπως το διαζύγιο.

«Πλατωνική» σχέση
Ωστόσο, από την πλευρά του ο Τόνι 

Μπλερ δήλωσε, µέσω εκπροσώπου 
του, ότι η σχέση του µε την πρώην κυ-
ρία Μέρντοχ ήταν καθαρά «πλατωνι-

κή» και χαρακτήρισε τους ισχυρισµούς 
του Ρούπερτ Μέρντοχ «ανοησίες».

Οι πολύ προσωπικές σχέσεις του 
Τόνι Μπλερ µε τη Γουέντι Ντενγκ ήταν 
γνωστές τα τελευταία χρόνια µέσα από 
ορισµένα διακριτικά δηµοσιεύµατα 
στον διεθνή Τύπο, και µάλιστα η εφη-
µερίδα «Γκάρντιαν» είχε γράψει: «Ο 
Μπλερ και οι Μέρντοχ, µια οικογενει-
ακή υπόθεση. Ο Μπλερ είναι µία από 
τις πολύ σηµαντικές κοινωνικές κατα-
κτήσεις της Γουέντι Ντενγκ».

Το 2010 ο Τόνι Μπλερ ήταν ο 
νονός στα βαφτίσια της κόρης του 
Μέρντοχ Γκρέις, τα οποία έγιναν στις 
όχθες του ποταµού Ιορδάνη, µε προ-
σκεκληµένους πολλούς γνωστούς 
ηθοποιούς, όπως η Νικόλ Κίντµαν και 
ο Χιου Τζάκµαν. Παραβρέθηκαν επί-
σης η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια 
και η κόρη του Ντόναλντ Τραµπ. Τότε 
η πρώην κυρία Μέρντοχ είχε χαρα-
κτηρίσει τον Τόνι Μπλερ σε γνωστό 
κοσµικό περιοδικό ως «έναν από τους 
πλέον στενούς φίλους της».


