
T ην χειρότερη ήττα του, τα 
τελευταία 62 χρόνια, γνώ-
ρισε το Εργατικό κόµµα 

του Κουίνσλαντ στις πολιτεια-
κές εκλογές που διεξήχθησαν 
το Σάββατο. Μετά από 14 χρό-
νια στην εξουσία, οι Εργατικοί 
γνώρισαν πραγµατική πανωλε-
θρία, µε πτώση κατά 15,7% των 
ψήφων. 

Το Φιλελεύθερο-Εθνικό κόµ-
µα εξασφαλίζει 78 έδρες στη 
νέα Βουλή, ενώ το Εργατικό 
Κόµµα έµεινε µε µόλις επτά 
έδρες. Άλλες δύο έδρες φέρεται 
να εξασφαλίζει το νεοσύστα-
το «Αυστραλιανό Κόµµα» του 
Μποµπ Κάτερ και ακόµα δύο 
κερδίζουν οι ανεξάρτητοι.

Οι Εργατικοί εξασφάλισαν 
το 26,6% των ψήφων (πτώ-
ση 15,7%), το Φιλελεύθερο-
Εθνικό Κόµµα 49,7% (αύξηση 
8,1%) οι Πράσινοι 7,6% (µεί-
ωση 0,8%) το Αυστραλιανό 
Κόµµα 11,6% και άλλα κόµµα-
τα 4,5%.

Ο Αρχηγός του Φιλελευθέρου 
Εθνικού Κόµµατος του Κουίν-
σλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, κέρ-
δισε άνετα την έδρα Άσγκροβ 
του Εργατικού Κόµµατος. Ση-
µειώνεται ότι ο κ. Νιούµαν δεν 
ήταν ούτε καν βουλευτής όταν 
ανέλαβε την αρχηγία του κόµ-
µατός του.

Η πρωθυπουργός της χώρας, 
Τζούλια Γκίλαρντ, συνεχάρη 

τον κ. Νιούµαν για τη νίκη του 
αλλά και επαίνεσε το έργο της κ. 
Άννα Μπλάι. Η τελευταία είπε 
ότι ήταν µεγάλο προνόµιο για 
την ίδια που υπηρέτησε το Κου-
ίνσλαντ από τη θέση της πρω-
θυπουργού και ευχήθηκε κάθε 
επιτυχία στον κ. Νιούµαν.

Η εντυπωσιακή νίκη του Φι-
λελεύθερου-Εθνικού κόµµατος 
στο Κουϊνσλαντ θεωρείται βέ-
βαιο ότι αποτελεί προάγγελο 
του τι θα συµβεί και στις οµο-
σπονδιακές εκλογές.

ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ!...
Ο πρώην πολιτειακός Πρω-

θυπουργός, Πίτερ Μπίτι, υπο-
στήριξε ότι η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ θα πρέπει να 
µετακοµίσει στο Κουίνσλαντ για 
την καλύτερη και πιο µεθοδική 
ενηµέρωση των ψηφοφόρων 
σε ότι αφορά στα πολιτικά προ-
γράµµατα της κυβέρνησής της, 
διαφορετικά θα γνωρίσει πα-
νωλεθρία του ίδιου µεγέθους 
µε αυτή που γνώρισε η Άννα 
Μπλάϊ στις εκλογές του περα-
σµένου Σαββάτου.

Ο κ. Μπίτι τόνισε ότι τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια οι ψηφο-
φόροι στρέφουν την πλάτη τους 
στο Εργατικό Κόµµα υπογραµ-
µίζοντας ότι η ήττα του Εργατι-
κού Κόµµατος στο Κουίνσλαντ, 
ακολούθησε αυτές στη Νέα Νό-
τια Ουαλία, τη Βικτώρια και τη 

∆υτική Αυστραλία. Να σηµειω-
θεί ότι η κα Μπλάϊ ανακοίνωσε 
την Κυριακή το απόγευµα ότι 
αποσύρεται οριστικά από την 
πολιτική, υποστηρίζοντας ότι 
µόνο µε την αποχώρησή της θα 
µπορέσει το Εργατικό Κόµµα 
να ανορθώσει το ανάστηµά του 
στην πολιτική σκηνή του Κου-
ίνσλαντ. «Το αποτέλεσµα των 
εκλογών στο Κουίνσλαντ στέλ-
νει το ίδιο µήνυµα που έστειλαν 
αυτά στις εκλογές της Ν.Ν.Ο., 
της Βικτώριας και της ∆. Αυ-
στραλίας. Είναι όντως δύσκολοι 
καιροί για το Εργατικό Κόµµα», 
τόνισε η κα Μπλάϊ.

Πολιτικοί παρατηρητές υπο-
στηρίζουν ότι το Εργατικό Κόµ-
µα πολύ πιθανόν να χάσει την 
έδρα της κας Μπλάϊ, Σάουθ 
Μπρίσµπαν, στις επαναληπτι-
κές εκλογές που θα γίνουν µετά 
την παραίτησή της.

Την έδρα αυτή θα διεκδική-
σει εκ µέρους του Εργατικού 
Κόµµατος ο πρώην υπουργός 
Παιδείας, Κάµερον Ντικ.

Για να κερδίσει την έδρα αυτή 
το Φιλελεύθερο Εθνικό Κόµµα 
χρειάζεται στροφή 4% των ψή-
φων µε το µέρος του.

Στο µεταξύ, ορκίστηκε χθες ο 
νεοεκλεγείς Πρωθυπουργός του 
Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, 
µαζί µε τον υπαρχηγό του κόµ-
µατος Jeff Seeney και τον Θη-
σαυροφύλακα Τιµ Νίκολς.

O γερουσιαστής του Εθνικού 
Κόµµατος, Μπάρναµπι Τζόϊς, 
επιβεβαίωσε χθες την πληρο-

φορία ότι στις επόµενες οµοσπονδια-
κές εκλογές, θα διεκδικήσει µια έδρα 
στην Βουλή. Ο γερουσιαστής Τζόϊς 
τόνισε ότι θα διεκδικήσει την έδρα 
Maranoa στο δυτικό Κουίνσλαντ, την 
οποία κατέχει εδώ και 22 χρόνια ο 
βετεράνος πολιτικός του Εθνικού 
Κόµµατος, Μπρος Σκοτ. Υπάρχει 
όµως περίπτωση να διεκδικήσει την 
έδρα New England, όπου µεγάλωσε, 
την οποία κατέχει σήµερα ο ανεξάρ-
τητος βουλευτής, Τόνι Γουίνδσορ.

Ο κ. Σκοτ, πάντως, δήλωσε στα 
µέσα ενηµέρωσης ότι δεν σκοπεύει 
να αποσυρθεί από την πολιτική.

O ι φόβοι για πιθανά επεισόδια 
κατά την διάρκεια των εορτα-
σµών της 25ης Μαρτίου στην 

Ελλάδα θορύβησαν και την αυστρα-
λιανή κυβέρνηση που εξέδωσε νέα 
ταξιδιωτική οδηγία και προειδοποι-
ούσε για πιθανά επεισόδια στη διάρ-
κεια της µαθητικής και της στρατιωτι-
κής παρέλασης.

Συγκεκριµένα, το υπουργείο Εξω-
τερικών αναθεώρησε την ταξιδιωτι-
κή του σύσταση για την Ελλάδα και 
προειδοποίησε τους Αυστραλούς 
πολίτες που βρίσκονταν στην Αθή-

να να ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί 
καθώς «περίπου 6.000 αστυνοµικοί 
είχαν κινητοποιηθεί στην Αθήνα µε 
αποστολή την οµαλή διεξαγωγή της 
µαθητικής παρέλασης που θα γίνει το 
Σάββατο, 24 Μαρτίου, και της στρα-
τιωτικής την Κυριακή, 25 Μαρτίου».

Σε γενικές γραµµές, η σύσταση 
ήταν η ίδια αλλά υπενθύµιζε ότι στην 
Ελλάδα γίνονται πολλές διαδηλώ-
σεις τελευταία και καλούσε τους Αυ-
στραλούς να τις αποφεύγουν γιατί 
«µερικές απ’ αυτές µπορεί να εξελι-
χθούν σε βίαιες». 

Στην κεντρική περιοχή της Αυ-
στραλίας προκλήθηκε την πε-
ρασµένη Παρασκευή η πιο δυ-

νατή σεισµική δόνηση που γνώρισε 
η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια, ισχύ-
ος 6,1 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο βρισκόταν σε βά-
θος 3 χιλιοµέτρων κοντά στην πόλη 
Ερναµπέλα, βόρεια της Νότιας Αυ-
στραλίας και σηµειώθηκε γύρω στις 
20:30 της περασµένης Παρασκευής. 

Η περιοχή αυτή κατοικείται από 

Αβορίγινες που επιβεβαίωσαν ότι 
η σεισµική δόνηση ήταν ιδιαίτερα 
αισθητή. Η αστυνοµία της Νότιας 
Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι από 
την σεισµική δόνηση δεν υπήρξαν 
θύµατα αλλά ούτε και προκλήθηκαν 
υλικές ζηµιές. Ο πιο ισχυρός σεισµός 
που γνώρισε η Αυστραλία στην ιστο-
ρία της ήταν αυτός των 7,1 βαθµών 
της κλίµακας Ρίχτερ που ταρακούνη-
σε το 1941 το Meeberrie, στην κε-
ντροδυτική ∆υτική Αυστραλία. 

Η κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο. ανακοί-
νωσε χθες ότι περίπου 2.000 
νοσοκόµοι και νοσοκόµες 

έχουν προσληφθεί να εργαστούν στα 
δηµόσια νοσοκοµεία της πολιτείας.

Σύµφωνα µε την υπουργό Υγείας, 
Τζίλιαν Σκίνερ, ήδη εργάζονται στα 
νοσοκοµεία 1.100 νοσοκόµοι και νο-

σοκόµες, ενώ άλλα 900 άτοµα έχουν 
δεχθεί προσφορές και θα αρχίσουν 
να εργάζονται µέσα στους επόµενους 
λίγους µήνες. Να σηµειωθεί ότι ό 
Συνασπισµός είχε υποσχεθεί ότι 
αν κέρδιζε τις εκλογές του Μαρτίου 
2011, θα προχωρούσε στην πρόσλη-
ψη 2475 επιπλέον νοσοκόµων. 
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Πανωλεθρία του Εργατικού 
(και) στο Κουίνσλαντ

Η Αυστραλία εξέδωσε νέα 
ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ
στη Νότια Αυστραλία

2.000 επιπλέον νοσοκόμες 
στη Νέα Νότια Ουαλία

Στην ομοσπονδιακή Βουλή 
στρέφει το βλέμμα του 
ο γερουσιαστής Μ. Τζόϊς

ΟΡΚΙΣΘΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΚΑΜΠΕΛ ΝΙΟΥΜΑΝ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Ο Κάµπελ Νιούµαν πανηγυρίζει τη νίκη του 
µε χιλιάδες οπαδούς 

του Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµατος.

O γερουσιαστής 
Μπάρναµπι Τζόϊς


