
TUESDAY 16 OCTOBER 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ WENTWORTH: ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ Η ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

Ο πρωθυπουργός καλεί τους ψηφοφόρους του 
Wentworth να ψηφίσουν τον υποψήφιο των Λίμπεραλ 
Οι Εργατικοί πιστεύουν ότι η εκλογική αναµέτρηση για την έδρα του Wentworth είναι µια ευκαι-
ρία να σταλεί ένα µήνυµα στους Φιλελεύθερους, ενώ ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι κινδυ-
νεύει η κυβερνητική πλειοψηφία εάν ηττηθούν οι Φιλελεύθεροι.

ΟΠρωθυπουργός Σκοτ Μόρι-
σον προειδοποίησε τους ψη-
φοφόρους του Wentworth 
ότι υπάρχει κίνδυνος για 

την κυβέρνηση του να χάσει την αυ-
τοδυναµία στη βουλή αλλά και να 
δηµιουργηθεί οικονοµική αβεβαι-
ότητα εάν οι Φιλελεύθεροι δεν δι-
ατηρήσουν την έδρα τους. Ο ίδιος 
αναγνώρισε ότι η µάχη για την έδρα 
την οποία κατά το παρελθόν κατεί-
χε ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ, θα είναι 
δύσκολη καθώς διεκδικείται µε αξι-
ώσεις από το Εργατικό Κόµµα και 
την ανεξάρτητη Kerryn Phelps. Ο κ. 
Μόρισον προειδοποίησε τους ψηφο-
φόρους ότι η απώλεια της έδρας θα 
µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα την 
απώλεια της αυτοδυναµίας στο κοι-
νοβούλιο και θα δηµιουργούσε «πε-
ριττή αβεβαιότητα στην οικονοµία 
µας και στη σταθερότητα της κυβέρ-
νησής µας». Ο κ. Μόρισον επαίνεσε 
τον υποψήφιο των Φιλελεύθερων 
Dave Sharma από το Murray Bridge 
της Νότιας Αυστραλίας στο οποίο 
βρισκόταν το Σάββατο και προέτρε-
ψε τους ψηφοφόρους οι οποίοι σκέ-
φτονται να ψηφίσουν την ∆ρ Phelps 
να «επιλέξουν προσεκτικά». «Η ∆ρ 

Phelps θα είναι σαφώς δεύτερη αλλά 
έχει πιθανότητες στη συνέχεια να 
κερδίσει τις εκλογές», είπε ο κ. Μόρι-
σον. Ο κ. Sharma συµφώνησε µε τον 
πρωθυπουργό λέγοντας «είναι απλά 
µαθηµατικά - εάν εκλεγεί οποιοσδή-
ποτε άλλος από τον υποψήφιο των 
Φιλελεύθερων , τότε θα χάσουµε 
την αυτοδυναµία και αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα µεγαλύτερη αβεβαιότητα 
για την οικονοµία µας και τη χώρα 

µας». Ο υποψήφιος των Φιλελευθέ-
ρων απάντησε επίσης σε ερωτήσεις 
σχετικά µε τη στάση του όσον αφο-
ρά την αλλαγή του κλίµατος, η οποία 
αποτέλεσε θέµα έντονων συζητήσεων 
και προβληµατισµού κατά τη διάρ-
κεια της εκλογικής εκστρατείας. Ο κ. 
Sharma είπε ότι η αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής και η διατήρηση 
των διεθνών δεσµεύσεων της χώ-
ρας είναι σηµαντική. Ο επικεφαλής 

της οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, 
Μπιλ Σόρτεν δήλωσε πως η εκλογι-
κή αναµέτρηση της 20ης Οκτωβρίου  
δίνει την ευκαιρία στους ψηφοφό-
ρους να στείλουν ένα µήνυµα στην 
κυβέρνηση.
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόµµατος 
ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι «έχουν 
µείνει έκπληκτοι» από την αδράνεια 
της κυβέρνησης Μόρισον για την αλ-
λαγή του κλίµατος και υποστήριξε ότι 
η θέση του αυτή επιβεβαιώνεται από 
την δηµοσίευση µιας µεγάλης έκθε-
σης των Ηνωµένων Εθνών νωρίτερα 
την εβδοµάδα. «Αν δεν είστε ευχαρι-
στηµένοι µε τον τρόπο µε τον οποίο η 
κυβέρνηση αυτή λειτουργεί τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια να τους στείλετε 
ένα µήνυµα», δήλωσε από το Σίδνεϊ 
ο κ. Σόρτεν. Η ∆ρ. Phelps επέκρινε 
τόσο τις πολιτικές των Εργατικών 
όσο και τις πολιτικές του Συνασπι-
σµού για την κλιµατική αλλαγή. Ο 
υποψήφιος του Εργατικού Κόµµατος 
για το Wentworth Tim Murray πα-
ραδέχθηκε ότι θα ήταν απίθανο να 
χάσουν την έδρα οι Φιλελεύθεροι 
δεδοµένης της διαφοράς αλλά πρό-
σθεσε ότι οι ψηφοφόροι δεν πρέπει 
να θεωρούνται δεδοµένοι.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ντέιβιντ Λιτ-
λπράουντ (David Littleproud) ισχυρίζεται ότι η 
έκτακτη εισφορά στην τιµή του γάλακτος από τα 
σουπερµάρκετ έχει «καταντήσει φάρσα». Οι µεγά-
λες αλυσίδες των σουπερµάρκετ που εισήγαγαν το 
µέτρο για να στηρίξουν τους αγρότες που πλήττο-
νται από την ξηρασία δέχτηκαν σκληρή κριτική από 
τον Οµοσπονδιακό Υπουργό. Ο υπουργός ανέφερε 
ότι τα Coles και τα Woolworths δεν κατάφεραν να 
εφαρµόσουν σωστά την αρχική ιδέα της εισφοράς 
10 λεπτών ανά λίτρο για όλα τα εµπορικά σήµα-
τα γάλακτος (για όλες τις µάρκες δηλαδή και όλες 
τις συσκευασίες). Τα χρήµατα που θα συγκεντρώ-
νονταν θα καταβάλλονταν σύµφωνα µε το αρχικό 
σχέδιο στους προµηθευτές τους. Στο στόχαστρο 
του υπουργού βρέθηκε κυρίως το Coles καθώς ο 
υπουργός δήλωσε ότι το σουπερµάρκετ αναγκάστη-
κε να συµµετάσχει στο σχέδιο όταν σε αυτό δήλω-
σε συµµετοχή ο «µεγάλος αντίπαλος», δηλαδή τα 
Woolworth.  «Το αποτέλεσµα είναι µια µεσοβέζι-

κη κατάσταση που ισχύει µόνο για την συσκευασία 
των 3 λίτρων του Coles και µόνο για το δικό του 
γάλα - και ίσως τελικά και να µην πάνε τα χρήµατα 
από την εισφορά στους αγρότες που προµηθεύουν 
το γάλα», δήλωσε ο Υπουργός την Κυριακή.

Η απάντηση των Coles 

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο υπουργός 
επέλεξε να επικρίνει τα Coles - τα οποία έχουν ήδη 
διαθέσει πάνω από 12 εκατοµµύρια δολάρια για 
την ανακούφιση των πληγέντων από την ξηρασία 
- πριν µάλιστα ενηµερωθεί σωστά», δήλωσε ένας 
εκπρόσωπος της αλυσίδας. «Η Coles δηµιούργησε 
Ταµείο Αρωγής για να εξασφαλίσει ότι το 100% 
των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση 
κατά 30% επί της τιµής του γάλακτος που πωλείται 
στην συσκευασία των 3L µε το δικό της εµπορικό 
σήµα θα δοθεί απευθείας στους γαλακτοπαραγω-
γούς που πλήττονται από την ξηρασία». Η εταιρεία 

διόρισε την PwC ως ανεξάρτητο ελεγκτή για να 
επιβλέπει τη διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων 
και να επαληθεύει ότι τα χρήµατα δίνονται στους 
αγρότες όπως υποσχέθηκε, δήλωσε ο εκπρόσω-
πος της. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης άσκη-
σε, επίσης, κριτική στα Woolworths και τα Aldi. Η 
αλυσίδα Woolworths έχει αυξήσει την τιµή µόνο 
στο δικό της γάλα ενώ η Aldi αρνήθηκε να εξετά-
σει την πρόταση, είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε «ο 
µεγάλος Γερµανός µπορεί να πάει στο καλό αν δεν 
µπορεί να υποστηρίξει τους Αυστραλούς γαλακτο-
παραγωγούς. Το καλύτερο πράγµα που µπορούν να 
κάνουν οι αγοραστές είναι να προτιµούν το γάλα 
άλλων εταιριών και όχι των σουπερµάρκετ ή ακόµη 
καλύτερα, να το αγοράζουν από άλλα καταστήµατα 
και όχι από τις µεγάλες αλυσίδες». Τον Σεπτέµβριο, 
οι κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγοί ζήτησαν την κα-
ταβολή εισφοράς 10 λεπτών ανά λίτρο για όλες τις 
πωλήσεις γάλακτος ώστε να βοηθηθούν οι αγρότες 
που πλήττονται από την ξηρασία.

Αυστηρή κριτική από τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης στα σουπερµάρκετ
…για την εισφορά στο γάλα που υποτίθεται θα πήγαινε στους κτηνοτρόφους 
   που πλήττονται από την ξηρασία. Τι απάντησε το Coles…




