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Ατάραχος ο Joyce 
για την αγορά νερού

Αυστραλή μητέρα και κόρη νεκρές 
στα χτυπήματα της Σρι Λάνκα
Η αυστραλιανή-σιναλεζική κοινότητα πεν-

θεί µετά την είδηση ότι δύο από τα µέλη 
της σκοτώθηκαν στις τροµοκρατικές 
επιθέσεις της Σρι Λάνκα την Κυριακή. 

Η Αυστραλή πολίτης Manik Suriyaaratchi και 
η 10χρονη κόρη της Alexendria σκοτώθηκαν, 
όταν µια βόµβα εξερράγη µέσα στην εκκλησία 
που βρίσκονταν, στο Negombo. Ο σύζυγος της 
άτυχης γυναίκας πάρκαρε το αυτοκίνητο κατά 
τη στιγµή της έκρηξης και δεν τραυµατίστηκε. Η 
κ. Suriyaaratchi ήταν ιδρύτρια και διευθύνου-
σα σύµβουλος της Omega Global, µιας εταιρεί-
ας διοίκησης επιχειρήσεων µε διεθνή γραφεία 
στο Κολόµπο, τη Σιγκαπούρη και τη Μελβούρ-
νη, ενώ πέρυσι εµφανίστηκε σε πάνελ, ανάµε-
σα σε κορυφαίους επιχειρηµατίες.

Το βράδυ της ∆ευτέρας, ο πρωθυπουργός Scott 
Morrison ανακοίνωσε ότι δύο Αυστραλές πολί-
τες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυµατίστηκαν 
στις επιθέσεις της Κυριακής, κατά τις οποίες 
οκτώ εκρήξεις γκρέµισαν πολυτελή ξενοδοχεία 
κι εκκλησίες, κατά τη διάρκεια της θείας λει-
τουργίας του Πάσχα. Ο κ. Morrison είπε ότι οι 
δύο Αυστραλές τραυµατίες, µια γυναίκα πενή-

ντα ετών και µια άλλη είκοσι, υπέστησαν τραύ-
µατα από θραύσµατα κι ένα κάταγµα στο πόδι 
και λάµβαναν βοήθεια από το προξενείο.

Σε κοινή δήλωση µε την Υπουργό Εξωτερικών 
Marise Payne, ο κ. Morrison είπε ότι η κυβέρ-
νηση έχει έρθει σε επαφή µε τους οµολόγους 
τους από τη Σρι Λάνκα, τον πρωθυπουργό 
Ranil Wickremesinghe και τον υπουργό Εξωτε-
ρικών Tilak Marapana, για να εκφράσει «τα βα-
θύτατα συλλυπητήρια της Αυστραλίας» και να 
προσφέρει υποστήριξη. «Η Αυστραλία συµπα-
ραστέκεται στους κατοίκους της Σρι Λάνκα κα-
θώς οι δυσκολίες τους συνεχίζονται από αυτή 
την άσκοπη και βάρβαρη επίθεση. Η αυστρα-
λιανή κυβέρνηση καταδικάζει απόλυτα όλες τις 
πράξεις τροµοκρατίας και βίας» αναφέρει η δή-
λωση.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Bill Shorten εξέ-
φρασε τα «ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητή-
ριά του στην οικογένεια και τους φίλους των 
ανθρώπων που χάθηκαν µε αυτόν τον δειλό 
τρόπο (…) Σε στιγµές σαν κι αυτή, η πολιτική 
δεν είναι σηµαντική. Σε στιγµές όπως αυτή, εί-

µαστε όλοι Αυστραλοί».
Τη ∆ευτέρα το πρωί, ο αριθµός των θανάτων 
από τις επιθέσεις αυξήθηκε σηµαντικά σε 290, 
µε περίπου 500 τραυµατίες. Η αστυνοµία συ-
νέλαβε 13 άνδρες για τις µοιραίες εκρήξεις σε 
εκκλησίες και ξενοδοχεία, ανέφεραν αξιωµα-
τούχοι.

Ο πρώην αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός Barnaby Joyce λέει ότι 
δεν έχει «απολύτως τίποτα να 
κρύψει» σχετικά µε την αµφι-

λεγόµενη αγορά νερού 80 εκατοµµυρί-
ων δολαρίων, που έγινε το 2017, όταν 
ήταν υπουργός Υδάτων.
Οι Πράσινοι ζητούν µια βασιλική επι-
τροπή για το Σχέδιο της Λεκάνης Απορ-
ροής Υδάτων Murray-Darling, σχετικά 
µε την αγορά νερού από δύο ιδιοκτήτες 
το 2017. Οι Εργατικοί δεν αποκλείουν 
την υποστήριξή τους, καθώς ζήτησαν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τη συγκεκριµένη αγορά από το υπουρ-
γείο Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων, µε 
τον εκπρόσωπο του Κόµµατος για το 
νερό, Tony Burke, να πιστεύει ότι το 
ποσό που δαπανήθηκε ήταν υπερβολι-
κό. Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
υπερασπίστηκε την αγορά, λέγοντας 
ότι η αρχική ζητούµενη τιµή από την 
εταιρεία ήταν πάνω από $5000 το µε-
γαλίτρο, πολύ υψηλότερη από τη συµ-
φωνηµένη των $2700 το µεγαλίτρο. 
Τον Αύγουστο του 2017, η κυβέρνηση 
αγόρασε 28.7 γιγαλίτρα νερού από δύο 
αγροτικές ιδιοκτησίες της Ανατολικής 
Αυστραλίας, τις Clyde και Kia Ora στο 
Κουίνσλαντ, µε κόστος 78,9 εκατοµµύ-
ρια δολάρια. 
Ο κ. Morrison δήλωσε ότι η προηγού-
µενη κυβέρνηση των Εργατικών αγόρα-
σε επίσης νερό από την εταιρεία, συ-
µπεριλαµβανοµένης µιας αγοράς 300 
εκατοµµυρίων δολαρίων. Οι Εργατι-

κοί απαντούν ότι οι δικές τους αγορές 
πραγµατοποιήθηκαν µέσω διαδικασίας 
υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
κι εκεί έγκειται η διαφορά. Ο πρωθυ-
πουργός υπερασπίστηκε επίσης τον κ. 
Joyce και τον υπουργό ενέργειας Angus 
Taylor. Ο κ. Taylor έχει ιδρύσει την 
εταιρεία που πούλησε το νερό, αλλά 
δήλωσε ότι δεν έχει καµία σχέση µε 
αυτήν από τότε που εισήλθε στο κοινο-
βούλιο και ότι δεν είχε κανένα όφελος 
από την πώληση. Ο κ. Joyce τόνισε ότι 
ακολουθούσε ένα προηγούµενο που εί-
χαν θέσει οι Εργατικοί κι ότι δεν ήταν 
δουλειά του να διερωτάται για την έδρα 
της εταιρείας. Η µητρική εταιρεία της 
Eastern Australia Agriculture εδρεύει 
στο Νησί Καϊµάν, γνωστό φορολογικό 
παράδεισο. Ο κ. Joyce δήλωσε ότι δεν 
ανησυχεί για το αν θα αποκαλυφθούν 
πλήρως τα έγγραφα από την έρευνα της 
Γερουσίας σχετικά µε το ζήτηµα. «∆εν 
µε νοιάζει αν συµβεί. ∆εν έχω απολύ-
τως τίποτα να κρύψω».




