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Eνας πατέρας κατηγόρησε 
την πρωθυπουργό του Κου-
ίνσλαντ, Άννα Μπλάϊ, για 

ψευδείς δηλώσεις σε ότι αφορά 
στην απόφασή της να αποσύρει 
την υποψηφιότητα του 19χρονου 
γιού του, Πίτερ Γουότσον, στην 
έδρα Southern Downs.

Το Εργατικό Κόµµα διέγραψε 
από το κόµµα τον Γουότσον και 
απέσυρε την υποψηφιότητά του, 
επειδή πριν πέντε χρόνια είχε 
κάνει ρατσιστικά σχόλια και σχό-
λια κατά των οµοφυλόφιλων, σε 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Η κα Μπλάϊ άσκησε αυστηρή 
κριτική σε βάρος του Γουότσον, 
υποστηρίζοντας ότι σκόπιµα προ-
σπάθησε να υποβαθµίσει και να 
προσβάλει το Εργατικό Κόµµα, 
µε τις εξτρεµιστικές του απόψεις.

Ο πατέρας του 19χρονου, Ντάτ-
λι Γουότσον, κατηγόρησε την κα 
Μπλάϊ για ψευδείς δηλώσεις και 
ανακοίνωσε ότι παραιτείται από 
το Εργατικό Κόµµα µετά από 40 
χρόνια, αηδιασµένος µε τον τρό-
πο που η παράταξη αντιµετώπι-
σε τον γιο του. Στο µεταξύ η κα 
Μπλάϊ υποστήριξε ότι είναι πολύ 

σηµαντικό για το Εργατικό Κόµ-
µα να έχει υποψήφιους σε όλες 
τις έδρες του Κουίνσλαντ. Όµως, 
τόνισε ότι είναι απογοητευµένη 
που ένας νεαρός µαθητής από το 
Μπρίσµπαν, δεν έχει επισκεφθεί 
ποτέ την έδρα που διεκδικεί στην 
επαρχία, ως υποψήφιος του Ερ-
γατικού Κόµµατος.

Να σηµειωθεί ότι ο 20χρο-
νος φοιτητής, Τζακ Ο’ Μπράϊεν, 
διεκδικεί την ασφαλή έδρα του 
Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµα-
τος, Gregory, την οποία δεν έχει 
επισκεφθεί ούτε µία φορά.

Αλλα δύο σκάφη που µε-
τέφεραν σχεδόν 200 λα-
θροµετανάστες στην Αυ-

στραλία, αναχαιτίστηκαν βόρεια 
της Νήσου των Χριστουγέννων. 
Έτσι ο αριθµός των αιτούντων 
άσυλο που ήρθαν µε βάρκες 
στην χώρα µέχρι στιγµής στο 
τρέχον έτος, ανήλθε στους 
1.165. Τα δύο τελευταία σκάφη, 
µετέφεραν 98 και 96 πρόσφυ-
γες αντίστοιχα.

Η οµοσπονδιακή αντιπολίτευ-

ση δια στόµατος του σκιώδους 
υπουργού Μετανάστευσης, Σκοτ 
Μόρισον, άσκησε δριµύτατη 
επίθεση κατά της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ, υποστηρίζοντας ότι 
έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο 
των συνόρων της χώρας. Από 
την πλευρά του ο υπουργός Με-
τανάστευσης, Κρις Μπόουεν, 
επανέλαβε ότι είναι καιρός η 
οµοσπονδιακή αντιπολίτευση 
να υποστηρίξει το κυβερνητικό 
νοµοσχέδιο για την εξέταση των 

αιτήσεων των προσφύγων που 
ζητούν άσυλο, εκτός Αυστραλί-
ας. «Ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης. Τόνι Άµποτ, θα 
πρέπει επιτέλους να πάρει την 
απόφαση να συνεργαστεί µε 
την κυβέρνηση στο θέµα αυτό, 
γιατί µόνο έτσι θα µπορέσουµε 
να σταµατήσουµε εκατοντάδες 
πρόσφυγες να θέτουν τη ζωή 
τους σε κίνδυνο, ερχόµενοι 
εδώ δια θαλάσσης», τόνισε ο κ. 
Μπόουεν.

T ο υπουργείο Εξωτερικών 
της Αυστραλίας, επιβεβαί-
ωσε χθες την πληροφορία 

ότι και οι 12 Αυστραλοί κρα-
τούµενοι που εκτίουν τις ποινές 
τους στις περιβόητες φυλακές 
Kerobokan του Μπαλί, είναι 
σώοι και αβλαβείς. Στις φυλα-
κές σηµειώθηκε εξέγερση των 
κρατουµένων που κατάφεραν 
µε τη βία να πάρουν τον έλεγχο 
στα χέρια τους για λίγες ώρες, 

πριν εισέλθουν περισσότεροι 
από 100 οπλισµένοι αστυνοµι-
κοί και επαναφέρουν την τάξη.

Παρ’ όλα αυτά οι φυλακές 
αναµένεται να παραµείνουν 
κλειστές για αρκετές µέρες 
ακόµη, εφόσον συνεχίζονταν 
σποραδικά επεισόδια µε φυ-
λακισµένους, έως ότου ηρεµή-
σουν πλήρως τα πνεύµατα και 
επανέλθει η τάξη και ασφάλεια 
στις φυλακές. Να σηµειωθεί ότι 

τρεις φυλακισµένοι µεταφέρθη-
καν στο νοσοκοµείο µε ελαφρά 
τραύµατα στα πόδια που προ-
κλήθηκαν από πλαστικές σφαί-
ρες που χρησιµοποίησαν οι άν-
δρες του νόµου.

Στις φυλακές αυτές ανάµεσα 
στους χίλιους περίπου κρατού-
µενους, εκτίουν τις ποινές τους 
12 Αυστραλοί, ανάµεσα στους 
οποίους είναι η Σαπέλ Κόρµπι 
και οι «9 του Μπαλί».

Oι µισθοί αυξάνονται σε πιο 
γρήγορους ρυθµούς από τον 
τιµάριθµο, αλλά αυτό δεν 

ανησυχεί - τουλάχιστον προς το 
παρόν - την Αποθεµατική Τράπεζα 
της χώρας. Στο τρίµηνο µέχρι τον 
περασµένο ∆εκέµβριο, οι µισθοί 
αυξήθηκαν κατά 1%, φέρνοντας το 

ετήσιο ποσοστό στο 3,6%. Την ίδια 
ώρα ο τιµάριθµος τρέχει µε 3,1%και 
το κόστος ζωής των εργαζοµένων 
µε 3,3%. Οικονοµολόγοι υποστηρί-
ζουν ότι η Αποθεµατική Τράπεζα θα 
ανησυχούσε µόνο αν το ετήσιο πο-
σοστό αύξησης των µισθών ξεπερ-
νούσε το 4%.
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Επίθεση πατέρα κατά της Άννα Μπλάϊ  
για την διαγραφή του γιού του 
από το Εργατικό Κόµµα

1.165 πρόσφυγες ήλθαν στην Αυστραλία μέσα στο 2012

Σώοι και αβλαβείς όλοι οι Αυστραλοί κρατούμενοι 
στις φυλακές Kerobokan του Μπαλί

Αυξήθηκαν κατά 1% οι μισθοί
στο τρίμηνο μέχρι τον Δεκέμβριο

Ο 19χρονος 
Πίτερ Γουότσον

Η τοπική οργάνωση της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κεντρικών προαστίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

για τα µέλη και τους φίλους της Ν∆

το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 και από ώρα 19:30
στο ΛΗΜΝΟΣ ΚΛΑΜΠ, 44 Albert St., Belmore

Mε εξαιρετική ελληνική ορχήστρα,
µε εξαιρετικά φαγητά και ένα πολιτισµένο περιβάλλον.

Είσοδος $50
παιδιά κάτω των 12 ετών ∆ΩΡΕΑΝ

Ελάτε µε τις οικογένειές σας και τους φίλους σας
για µια αξέχαστη ελληνική βραδιά.

Σας περιµένουµε όλους

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνείστε:
Ιωάννης Κοκκαλιάρης 0413 059 936 • Γεώργιος Αντωνίου 0438 442 641

Κωνσταντίνος Βαλμάς 9600 9928 • Μέλπω Καϊμασίδη 9718 6622
Λάμπρος Παρρας 0408 029 665 • Αριστείδης Παπαδημάτος 9787 1375

Αναστάσιος Παμπρής 9559 5032

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

13
70

2




