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Ο Anthony Albanese, μιλώντας προ-
χτές στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής 
Αυστραλίας, κατηγόρησε τον πρω-
θυπουργό Scott Morisson ότι ανέ-
πτυξε υπερβολικά στενές σχέσεις με 
τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ 
Donald Trump κατά τη διάρκεια της 
θητείας του τελευταίου. 

Ο ηγέτης των Εργατικών, στην πρώτη 
μεγάλη ομιλία του για την εξωτερική 
πολιτική, καταφέρθηκε εναντίον του 
κ. Morrison για τον τρόπο που χειρί-
στηκε τη συμμαχία ΗΠΑ-Αυστραλίας, 
κατηγορώντας τον για υπερβολική 
εγγύτητα με τον Trump και για το ότι 
δεν καταδίκασε άμεσα τον απερχόμε-
νο πρόεδρο για υποκίνηση των ταρα-
χών στο Καπιτώλιο.

Σε απάντηση, ο κ. Morrison απέρρι-
ψε τις επικρίσεις, χαρακτηρίζοντας 
«απογοητευτικό» το γεγονός ότι ο κ. 
Albanese προσπάθησε να πολιτικο-
ποιήσει τη συμμαχία. 

«Οι προσωπικές επιθέσεις δεν είναι 
εξωτερική πολιτική. Εάν ο αρχηγός 
της αντιπολίτευσης πιστεύει ότι η 
επίθεση σε εμένα είναι κάποιο εί-
δος εξωτερικής πολιτικής, απλά δεν 
καταλαβαίνει» είπε στους δημοσιο-
γράφους. «Δεν νομίζω ότι η σχέση 
ΗΠΑ-Αυστραλίας εξαρτάται από τη 
μικροπολιτική, είναι μεγαλύτερη από 
αυτήν, και είναι απογοητευτικό που ο 
κ. Albanese θέλει να μετατρέψει κάτι 
τόσο σημαντικό σε μικροπολιτικά 
χτυπήματα».

Ο κ. Albanese είπε ότι ο κ. Morrison 
«το παρατράβηξε» στην επιδίωξή του 
να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. 
Trump, εν μέρει λόγω της «συγγέ-
νειάς» του μαζί του και λόγω του «κοι-
νού εκλογικού τους σώματος».

Υποστήριξε ότι αυτή η προσέγγιση 
έχει διακινδυνεύσει τη σχέση ΗΠΑ-
Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης 
της παραμέλησης οικοδόμησης ισχυ-

ρότερων δεσμών με τους Δημοκρατι-
κούς.
«Σε αντίθεση με τους περισσότερους 
διεθνείς ηγέτες, ο Scot Morrison αρ-
νήθηκε να καταδικάσει τον πρόεδρο 
Trump για την εισβολή στο Καπιτώ-
λιο» δήλωσε ο κ. Albanese.

«Φοβάται τους ακροδεξιούς εξτρε-
μιστές από τους οποίους εξαρτάται 

η υποστήριξη στο πρόσωπό του – η 

οποία καλλιεργείται μέσω των άβα-

ταρ των τραμπιστών και των θεω-

ρητικών συνωμοσίας, όπως ο Craig 

Kelly και ο George Christensen».

Από την πλευρά του, ο κ. Morrison 

δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια «πολύ 

θετική» σχέση με τον πρόεδρο Biden.

Albanese εναντίον Morrison:
«Το παρατράβηξε με τον Trump»

Η ανίχνευση επαφών συμβάλλει στη διακοπή της εξάπλωσης  
του COVID-19 στην κοινότητά μας. Ας παίξουμε λοιπόν τον ρόλο  
μας δίνοντας τα στοιχεία μας όπου μπορούμε. Οι ανιχνευτές  
επαφής του υπ. Υγείας ΝΝΟ θα μπορούν έτσι να επικοινωνούν 
γρήγορα και εύκολα, εάν είναι απαραίτητο. Κατεβάστε την  
εφαρμογή της Service NSW για γρήγορη και εύκολη είσοδο, χωρίς 
επαφή. Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται με ασφάλεια για μέγιστο  
διάστημα 28 ημερών και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το υπ. 
Υγείας ΝΝΟ για ανίχνευση επαφών.

Απόσταση ΠλυθείτεΦοράτε

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΗ ΝΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ  ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟ COVID

Για πληροφορίες ασφάλειας από COVID 
επισκεφθείτε το nsw.gov.au

Όταν βγαίνετε, 
δώστε τα στοιχεία 
σας στην είσοδο, 
κάθε φορά.


