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∆ιαµάχη για το πλεόνασµα του προϋπολογισµού

Σε κίνδυνο η ζωή 
του Julian Assange

Ο θησαυροφύλακας Josh 
Frydenberg ανακοίνωσε 
χθες την επικαιροποίηση 
του προϋπολογισµού του 

2019-2020, η οποία έδειξε µείωση 
του πλεονάσµατος στα $5 δισεκατοµ-
µύρια. Η πρόβλεψη για οικονοµική 
ανάπτυξη επίσης µειώθηκε, από 2,75 
% σε 2,25%. Ο σκιώδης θησαυροφύ-
λακας Jim Chalmers δήλωσε ότι η 
αποκαλύφθηκαν δύο εξευτελιστικές 
παραδοχές: ότι η οικονοµία είναι πιο 
αδύναµη κι ότι η κυβέρνηση δεν είχε 
ιδέα και κανένα σχέδιο για το πώς να 
ανατρέψει την κατάσταση.

Ο κ. Frydenberg, εµφανιζόµενος 
εχθές το απόγευµα στο «7.30» του 
ABC, κατηγορήθηκε για «απερισκε-
ψία» λόγω της επιµονής του ότι θα 
υπάρξει πλεόνασµα το επόµενο έτος. 
Στην εναρκτήρια ερώτησή της, η οι-
κοδεσπότης της εκποµπής Leigh Sales 
είπε: «Όπου και να κοιτάξετε, υπάρ-
χουν προβλέψεις για υποβάθµιση. 
Κάθε σηµάδι δείχνει µια φθίνουσα 

οικονοµία. Πώς δεν είναι απερίσκε-
πτη η προσκόλληση στη νοοτροπία 
σας πλεόνασµα-µε-κάθε-κόστος;». Ο 
κ. Frydenberg επανέλαβε ότι το έθνος 
ζει σύµφωνα µε τις δυνατότητές του, 
ότι η κυβέρνηση Morrison «θα παρα-
δώσει το πρώτο πλεόνασµα µέσα σε 

12 χρόνια» κι ότι «η αυστραλιανή οι-
κονοµία θα συνεχίσει να αναπτύσσε-
ται». Τότε, η δηµοσιογράφος ρώτησε: 
«Για τι νοµίζετε ότι ενδιαφέρονται πε-
ρισσότερο οι ψηφοφόροι, για ένα µι-
κρό πλεόνασµα στον προϋπολογισµό 
του χρόνου ή να παραµείνουν εκτός 

ύφεσης;».

Όταν ο θησαυροφύλακας επιχείρη-
σε να πει ότι η κυβέρνηση θέλει να 
«αποπληρώσει» το χρέος που κλη-
ρονόµησε από τους Εργατικούς, η 
Leigh Sales τον αντέκρουσε: «Το 
χρέος διπλασιάστηκε από τότε που 
ο Συνασπισµός ανέλαβε καθήκοντα. 
Προσπαθείτε να παρουσιάσετε µια 
ρόδινη εικόνα, αλλά γιατί βλέπουµε 
να µειώνεται η ανάπτυξη του ΑΕΠ, η 
κατανάλωση των νοικοκυριών και οι 
επιχειρηµατικές επενδύσεις;».

Ο Josh Frydenberg απάντησε ότι «κά-
ποιοι άνθρωποι κάνουν οικονοµία 
αντί να δαπανούν. Είναι δική µου 
δουλειά να βάζω περισσότερα χρή-
µατα στην τσέπη τους. Το διαθέσιµο 
εισόδηµα των νοικοκυριών είχε την 
ταχύτερη αύξηση σε µια δεκαετία. 
Αυτό δεν είναι ασήµαντο. Όσον αφο-
ρά τις επιχειρηµατικές επενδύσεις, 
αυξάνονται». 

Π ερισσότεροι από 100 γιατροί προτρέπουν την Αυστρα-
λία να ασκήσει πιέσεις, προκειµένου ο 48χρονος φυ-
λακισµένος ιδρυτής των WikiLeaks, Julian Assange, 
να επιστρέψει στη χώρα για επείγουσα ιατρική περί-

θαλψη. Σε ανοικτή επιστολή προς την υπουργό Εξωτερικών 
Marise Payne αναφέρουν: «Εάν ο κ. Assange πεθάνει σε µια 
βρετανική φυλακή, ο κόσµος θα θέλει να µάθει τι κάνατε 
εσείς, σαν υπουργός, για να αποτρέψετε τον θάνατό του».
Ο Assange βρίσκεται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Belmarsh, 
στο Λονδίνο, αναµένοντας πλήρη ακροαµατική διαδικασία 
τον Φεβρουάριο. Ο ιδρυτής των WikiLeaks κινδυνεύει να εκ-
δοθεί στις ΗΠΑ, όπου αντιµετωπίζει 18 κατηγορίες, συµπε-
ριλαµβανοµένης της συνωµοσίας για παραβίαση υπολογιστή.
Οι γιατροί έχουν σοβαρές ανησυχίες ότι η επιβίωση του Αυ-
στραλού πολίτη ίσως να απειλείται λόγω της παρεµπόδισης 
της περίθαλψής του από µια ξένη κυβέρνηση. «Είναι ακόµη 
σοβαρότερο θέµα όταν η ίδια η κυβέρνηση αυτού του πολί-
τη αρνείται να παρέµβει, ενάντια στο ιστορικό προηγούµενο 
και σε πολλές συγκλίνουσες ιατρικές προειδοποιήσεις» λέει η 
επιστολή. Συµφωνούν µε τον ειδικό εισηγητή των Ηνωµένων 
Εθνών για τα βασανιστήρια, Nils Melzer, ότι ο Assange έχει 
βασανιστεί ψυχολογικά.
Ο Αυστραλός γιατρός και πρώην πολιτικός των ∆ηµοκρατικών 
της ΝΝΟ, Artur Chesterfield-Evans, δήλωσε ότι είναι τροµα-
χτικό που παρεµποδίζεται η ιατρική περίθαλψη του Assange. 
«Εάν η Αυστραλία πιστεύει στις παγκόσµιες ηθικές αξίες της 
αλήθειας µπροστά σε αυταρχικά καθεστώτα που χρησιµοποι-
ούν τον φόβο και καταχρώνται τη νοµική διαδικασία για να 
σιωπήσουν τους δηµοσιογράφους, πρέπει να ενεργήσει για 
να προστατέψει τον Julian Assange, τη ζωή του και την υγεία 
του» ανέφερε.
Τον Νοέµβριο, γιατροί από την Αυστραλία, το Ηνωµένο Βα-
σίλειο, την Ευρώπη και τη Σρι Λάνκα έγραψαν στον Βρετανό 
υπουργό Εσωτερικών Priti Patel εκφράζοντας σοβαρές ανη-
συχίες για την υγεία του Assange. Περισσότεροι από 60 για-
τροί ήθελαν να µεταφερθεί σε πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, 
αλλά τα αιτήµατα απορρίφθηκαν.




