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Τουλάχιστον 17 νεκροί 
και δεκάδες αγνοούµε-
νοι, είναι ο µέχρι στιγµής 

απολογισµός του ναυαγίου του 
πλεούµενου που µετέφερε 204 
πρόσφυγες, το οποίο βυθίστη-
κε την προηγούµενη βδοµάδα 
ανοικτά της Νήσου των Χριστου-
γέννων. Οι αυστραλιανές Αρχές 
σταµάτησαν τις έρευνες, την Κυ-
ριακή, για τον εντοπισµό τυχόν 
επιζώντων.

Ο αρχηγός της οµοσπονδια-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
επανέλαβε ότι ο Συνασπισµός 
δεν είναι υποχρεωµένος να λύ-
σει τα προβλήµατα που δηµιουρ-
γεί η πολιτική του κυβερνώντος 
Εργατικού Κόµµατος στο θέµα 
των αιτούντων άσυλο. Παράλ-
ληλα, διέψευσε κατηγορηµατικά 
προχθεσινά δηµοσιεύµατα στον 
Τύπο, που έκαναν λόγο για εσω-
κοµµατικές αντιπαραθέσεις στο 
Φιλελεύθερο Κόµµα στο θέµα 
των προσφύγων.

Σύµφωνα µε τις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτήµατος 
της News Ltd, ο πρώην αρχηγός 
του Φιλελεύθερου Κόµµατος, 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ, ασκεί πι-
έσεις στο κόµµα του για την υι-

οθέτηση δικοµµατικής πολιτικής 
στο θέµα των αιτούντων άσυλο, 
µετά την τραγωδία της προη-
γούµενης βδοµάδας ανοικτά της 
Νήσου των Χριστουγέννων. Ο κ. 
Άµποτ τόνισε ότι επικοινώνησε 
µε τον κ. Τέρνµπουλ, ο οποίος 
διέψευσε τα δηµοσιεύµατα.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο 
υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ 
Καρ, δήλωσε ότι τα δύο µεγά-
λα πολιτικά κόµµατα της χώρας 
οφείλουν να παραµερίσουν τις 
διαφορές τους και να βρουν µια 
κοινά αποδεκτή λύση στο πρό-
βληµα της προστασίας των συ-
νόρων της χώρας, ώστε να µην 
επαναληφθεί παρόµοια τραγω-
δία µε αυτή της προηγούµενης 
βδοµάδας.

Το σκάφος, που είχε αποπλεύ-
σει από τη Σρι Λάνκα, µετέφερε 
204 άνδρες και εντοπίστηκε, 
αναποδογυρισµένο, στα τέλη 
της προηγούµενης βδοµάδας, 
120 ναυτικά µίλια βόρεια της 
Νήσου των Χριστουγέννων. Να 
σηµειωθεί ότι οι Αρχές υπολογί-
ζουν ότι περίπου 90 άνδρες θε-
ωρείται ότι πνίγηκαν, ενώ 110 
διασώθηκαν και µεταφέρθηκαν 
στις ακτές. Συνολικά, ανασύρ-

θηκαν 17 πτώµατα. Το ναυάγιο 
σηµειώθηκε εντός των χωρι-
κών υδάτων της Ινδονησίας. Η 
επιχείρηση ξεκίνησε όταν ένα 
αεροπλάνο εντόπισε το αναπο-
δογυρισµένο σκαρί του πλοίου, 
πάνω στο οποίο είχαν καταφύγει 
40 άτοµα. Λίγο προτού πέσει το 
σκοτάδι ένα σκάφος του λιµενι-
κού της Αυστραλίας έφτασε στην 
περιοχή και άρχισε να ανασύρει 
τους επιζώντες από τη θάλασ-
σα. Άλλα οκτώ άτοµα σώθηκαν 
χάρη σε ένα φορτηγό πλοίο που 
βρισκόταν στην περιοχή.

«Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 
200 άτοµα, όµως δεν είχαν και 
ισάριθµα σωσίβια», δήλωσε ο 
αστυνοµικός επιθεωρητής της 
∆υτικής Αυστραλίας, Καρλ Ο’ 
Σάλιβαν. Πληροφορίες από την 
Ινδονησία ανέφεραν ότι στην 
περιοχή ενδέχεται να βρίσκεται 
και άλλο ένα πλοιάριο µε µε-
τανάστες από τη Σρι Λάνκα, το 
οποίο επίσης διατρέχει κίνδυνο 
καθώς οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν είναι πολύ άσχηµες.

Το τελευταίο 24ωρο κοντά στο 
Νησί των Χριστουγέννων έχουν 
εντοπιστεί τρία σκάφη που µετέ-
φεραν συνολικά 238 άτοµα.

Καρχαρίες γέµισε µία παραλία 
στη βορειοδυτική Αυστρα-
λία µπροστά στα µάτια των 

έκπληκτων λουόµενων. Τους πε-
ρισσότερους από 100 καρχαρίες-
τίγρεις προσέλκυσε στην παραλία 
Warroora Station το κουφάρι µίας 
φάλαινας, από το οποίο και άρχι-
σαν να τρέφονται.

Την ώρα εκείνη στην παραλία 

υπήρχαν άνθρωποι, ενώ µία νεα-
ρή σέρφερ µαγνητοσκόπησε µε το 
κινητό της το περιστατικό.

Η περιγραφή της σέρφερ, Ρέϊ-
τσελ Κάµπελ, είναι χαρακτηριστική: 
«Έµπαινες στο νερό µέχρι το γόνα-
το και ξαφνικά αντιλαµβανόσουν 
ότι µοιραζόσουν το ίδιο τετραγωνι-
κό µέτρο του Ινδικού Ωκεανού µε 
έναν καρχαρία-τίγρη».

Ο µέσος όρος χρόνου συνταξι-
οδότησης έχει αυξηθεί στην 
χώρα πάνω από ένα έτος, 

αφότου ξεκίνησε η παγκόσµια οι-
κονοµική κρίση, µε πρωτοφανείς 
αριθµούς ατόµων να προγραµµατί-
ζουν να παραµείνουν στο εργατικό 
δυναµικό και µετά το 70ό έτος της 
ηλικίας τους.

Ιδιαίτερα βαρύ το φορτίο και για 
τις γυναίκες, οι οποίες υποχρεώνο-
νται εκ των πραγµάτων να επιµη-
κύνουν τον χρόνο παραµονής στην 
εργασία, προκειµένου να εξοικο-
νοµήσουν τα χρήµατα που έχασαν 
από τις καταθέσεις τους στο εφάπαξ, 
εξαιτίας της παγκόσµιας οικονοµι-
κής κρίσης.

Ειδικότερα, ο αριθµός των Αυ-
στραλών που σχεδιάζουν να εργά-
ζονται και µετά τα 70, έχει αυξηθεί 
κατά 14% µετά την παγκόσµια οικο-
νοµική κρίση.

Η συνταξιοδότηση στην ηλικία 
µεταξύ 45-50 είναι ένα φαινόµε-
νο που πλέον σπανίζει, καθώς από 
18% που ήταν πριν το 2007, έχει 
µειωθεί στο 12%. Επίσης, ο αριθµός 
των ατόµων που έχουν επιστρέψει 
στο εργατικό δυναµικό της χώρας ή 
προσπαθούν να βρουν δουλειά, έχει 
αυξηθεί κατά 50.000, φθάνοντας 
τις 281.000.  «Πρόκειται για σηµεία 
των καιρών που δεν θα πρέπει να 
µας εκπλήσσουν», εκτιµούν οικονο-
µικοί αναλυτές.

Νέα τροπή πήρε η υπό-
θεση του προέδρου της 
οµοσπονδιακής Βουλής, 

Πίτερ Σλίπερ, µετά τις αποκαλύ-
ψεις που έγιναν στον Τύπο, ότι ο 
πρώην υπάλληλός του ο οποίος 
τον κατηγορεί για σεξουαλική 
παρενόχληση, πολύ πιθανόν 
να απολυθεί αν εξακριβωθεί ότι 
όντως διέρρευσε πληροφορίες 
από το υπηρεσιακό ηµερολόγιο 
του κ. Σλίπερ, στον Συνασπισµό 
και στα Μέσα Ενηµέρωσης.

∆ηµοσιογραφικές πληροφο-
ρίες υποστηρίζουν ότι ο Τζέϊµς 

Άσµπι, διέρρευσε πληροφορίες 
από το ηµερολόγιο του κ. Σλίπερ, 

στον δηµοσιογράφο της  Daily 
Telegraph, Στιβ Λιούϊς, και στον 
πρώην υπουργό επί κυβέρνη-
σης Χάουαρντ, Mal Brough, ο 
οποίος διεκδικεί το χρίσµα του 
Φιλελεύθερου Κόµµατος για να 
διεκδικήσει την έδρα , Fisher, 
όπου εκλέγεται ο πρόεδρος της 
οµοσπονδιακής Βουλής.

Η Γενική Εισαγγελέας, Νίκο-
λα Ρόξον, επιβεβαίωσε ότι ο κ. 
Άσµπι - ο οποίος βρίσκεται σε 
διακοπές - θα απολυθεί αν εξα-
κριβωθεί ότι όντως διέρρευσε τις 
πληροφορίες αυτές.
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