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Η πρώτη δηµοσκόπηση που 
έγινε στο νέο έτος, συνε-
χίζει να φέρνει τον Συνα-

σπισµό Φιλελεύθερων-Εθνικών 
πρώτο στις προτιµήσεις των 
ψηφοφόρων. Συγκεκριµένα, η 
δηµοσκόπηση που διενήργησε 
η εταιρία Essential, φέρνει την 
οµοσπονδιακή αντιπολίτευση να 
προηγείται του κυβερνώντος Ερ-
γατικού κόµµατος µε 48% έναντι 
35%, ενώ την ίδια ώρα το κόµµα 
των Αυστραλών Οικολόγων συ-
γκεντρώνει το 9% των προτιµή-
σεων και οι ανεξάρτητοι το 8%.
Με αυτά τα ποσοστά, αν διεξά-

γονταν σήµερα εκλογές, θα τις 
κέρδιζε άνετα ο Συνασπισµός.
Αν οι ψηφοφόροι είχαν να 

επιλέξουν µόνο ένα από τα δύο 
µεγάλα πολιτικά κόµµατα της 
χώρας, ο Συνασπισµός θα συγκέ-
ντρωνε το 54% των ψήφων και 
το Εργατικό κόµµα το 46%.

Την ίδια ώρα όµως, η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρντ φέρε-
ται να προηγείται του αρχηγού 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, µε διαφορά τριών 

εκατοστιαίων µονάδων.
Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ως 

γνωστόν, βρίσκονται σε διακοπές 
και επιστρέφουν στα καθήκοντά 
τους σε λίγες ηµέρες.

Οι πιλότοι της αεροπορικής 
εταιρίας Qantas, υπέβαλαν 
επίσηµα χθες τα αιτήµατά 

τους για µισθολογική αύξηση 
και καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας, στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 
της χώρας, Fair Work Australia.

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί 
τους πιλότους, AIPA, αρνήθηκε 
να αποκαλύψει το περιεχόµενο 
των αιτηµάτων που κατατέθη-
καν. Όπως είναι γνωστό, η διέ-
νεξη των πιλότων µε τη διοίκηση 
του εθνικού αεροµεταφορέα της 

χώρας, οδήγησε στην ακύρωση 
όλων των πτήσεων της Qantas 
τον περασµένο Οκτώβριο, µέσα 
και έξω από την Αυστραλία. 
Τελικά το ∆ιαιτητικό ∆ικαστή-
ριο διέταξε τον τερµατισµό των 
κινητοποιήσεων στην Qantas, 
δίνοντας εντολή σε διοίκηση και 
εργαζοµένους να επιστρέψουν 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύ-
σεων µε διορία λίγων βδοµά-
δων.  Η διαµάχη είχε ξεκινήσει 
τον περασµένο Αύγουστο όταν η 
Qantas ανακοίνωσε πρόγραµµα 

αναδιάρθρωσης µετά από τις ζη-
µιές ύψους 200 εκατοµµυρίων 
δολαρίων που είχε κυρίως στις 
διεθνείς πτήσεις. Τα συνδικάτα 
κινητοποιήθηκαν µπροστά στο 
ενδεχόµενο απώλειας θέσεων 
εργασίας µε αποτέλεσµα να κλι-
µακωθεί η κατάσταση µέχρι το 
λοκ άουτ του Οκτωβρίου. Να ση-
µειωθεί ότι στις διαπραγµατεύ-
σεις µε τους πιλότους, η Qantas 
είχε ήδη καταθέσει την προσφο-
ρά της στο διαιτητικό δικαστήριο 
τον προηγούµενο µήνα.

Στην πλειονότητά τους οι Αυ-
στραλοί θεωρούν την Ηµέ-
ρα της Αυστραλίας ως την 

πλέον σηµαντική για το έθνος. 
Αυτό αποκαλύπτει έρευνα που 
έκανε το Εθνικό Συµβούλιο για 
την Ηµέρα της Αυστραλίας. Συ-
γκεκριµένα, το 90% των ερωτη-
θέντων είπαν ότι η πιο σηµαντική 
ηµεροµηνία για την Αυστραλία 
είναι η 26η Ιανουαρίου, η εθνική 
γιορτή κατά την οποία γιορτάζου-
µε την άφιξη του πρώτου στόλου 
στην 5η ήπειρο το 1788. Να ση-

µειωθεί ότι στις εορταστικές εκδη-
λώσεις που θα γίνουν την Ηµέρα 
της Αυστραλίας σε όλες τις πο-

λιτείες της χώρας αναµένεται να 
συµµετάσχουν περισσότερα από 
5 εκατοµµύρια άτοµα.

Τριετές συµβόλαιο επέκτασης της 
συνεργασίας της µε τον κρατικό 
οργανισµό τυχερών παιχνιδιών 

της ∆υτικής Αυστραλίας (Lotterywest) 
υπέγραψε η Ιntralot Australia Pty 
Ltd., θυγατρική της Intralot [INLr.
AT]. Σύµφωνα µε το νέο συµβόλαιο, 
η υφιστάµενη συµφωνία, η οποία θα 
ολοκληρωνόταν το 2013, θα επεκτα-
θεί έως το 2016.

Η Ιntralot αναλαµβάνει την προµή-
θεια, συντήρηση και υποστήριξη ενός 

ολοκληρωµένου Συστήµατος Τυχε-
ρών Παιχνιδιών, το οποίο αποτελεί-
ται από την ανοιχτής αρχιτεκτονικής 
λύση διαχείρισης τυχερών παιχνι-
διών Lottos O/S, τη σειρά τερµατικών 
Coronis (συµπεριλαµβανοµένων των 
τερµατικών Coronis HEE και Coronis 
Ticket Checker) και την πρωτοπορι-
ακή πλατφόρµα της Ιntralot B-On, η 
οποία επιτρέπει τη διαδικτυακή πώ-
ληση του συνόλου των παιχνιδιών 
της Lotterywest.

Σύµφωνα µε τον αυστραλιανό 
τραπεζικό όµιλο ΑΝΖ, η από-
λυση χιλίων και πλέον εργα-

ζοµένων της που θα γίνει σταδιακά 
το ερχόµενο εξάµηνο οφείλεται στις 
συνέπειες της ευρωπαϊκής κρίσης 
χρέους.  Σε ανακοίνωσή του ο όµι-
λος κάνει γνωστό ότι θα διατηρήσει 
αµετάβλητα τα επιτόκια για “ένα-δύο 
µήνες”, παρά το γεγονός ότι, λόγω 
της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, 
της κοστίζει ακριβότερα η άντληση 
κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

Σε αντιστάθµισµα, προκειµένου να 
διατηρήσει την κερδοφορία της θα 
προβεί σε µείωση του προσωπικού 
της. Το ίδιο αναµένεται να κάνουν 
και οι διοικήσεις των άλλων τριών 
µεγάλων τραπεζών της Αυστραλίας 

προκειµένου να µειώσουν τα λει-
τουργικά τους έξοδα.  Εκτιµάται ότι 
τους επόµενους µήνες θα χάσουν 
τη δουλειά τους πάνω από τέσσερις 
χιλιάδες τραπεζικοί υπάλληλοι στην 
Αυστραλία. Παρά το γεγονός ότι, 
σύµφωνα µε την The Wall Street 
Journal, η αυστραλιανή οικονοµία 
έχει τις καλύτερες επιδόσεις στον δυ-
τικό κόσµο, η µείωση του προσωπι-
κού των τραπεζών εκτιµάται πως θα 
συµβάλλει στην εξισορρόπηση - ως 
ένα βαθµό - της αύξηση του κόστους 
δανεισµού κεφαλαίων από τη διεθνή 
χρηµαταγορά. Συνολικά τα λειτουργι-
κά έξοδα των τεσσάρων τραπεζών της 
Αυστραλίας ανέρχονται σε 32 δισεκ. 
δολάρια τον χρόνο, µε το 60% αυτών 
να διατίθενται στη µισθοδοσία.

Συνεχίζεται ο «θόρυβος» που 
προκάλεσαν οι αποκαλύψεις 
του τηλεοπτικού καναλιού 7, 

ότι στον αυστραλιανό στρατό ση-
µειώθηκαν περισσότερα από εκατό 
σεξουαλικά σκάνδαλα µέσα σε ένα 
χρόνο. Η έρευνα, όπως είναι γνω-
στό, αποτελείται από 350 σελίδες 
και εµπεριέχει σεξουαλικά σκάνδα-
λα, ισχυρισµούς για κακοποίηση, 
παιδική πορνογραφία, βιασµούς και 
διακίνηση ναρκωτικών. Σύµφωνα 
µε τα έγγραφα, έχουν αναφερθεί 
περίπου εκατό περιστατικά σε έναν 
µόλις χρόνο. Τα περισσότερα πε-

ριστατικά - πάντα σύµφωνα µε την 
έρευνα του Καναλιού 7 - αφορούν 
το ναυτικό, όπου οι καταγγελίες για 
ανάρµοστη συµπεριφορά ερευνώ-
νται από τις Αρχές. Από τη µεριά του 
ο αυστραλιανός στρατός δήλωσε ότι 
δεν έχει καµία ανοχή σε πειθαρχικά 
παραπτώµατα ή στην παραβίαση της 
ασφάλειας.  Σύµφωνα µε το Seven 
News, στα έγγραφα που έχουν στην 
κατοχή τους, περιέχονται καταγγε-
λίες για παιδική πορνογραφία, δια-
κίνηση ναρκωτικών, καθώς και κα-
ταγγελίες για βιασµούς, δίχως όµως 
να υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες. 

Ο Συνασπισµός 
συνεχίζει να προηγείται 
του Εργατικού κόµµατος
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