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∆εν λέει να ανακάµψει η δηµοτι-
κότητα της Εργατικής κυβέρνησης 
Γκίλαρντ. ∆ύο χρόνια µετά την 

ανατροπή του Κέβιν Ραντ, η οµοσπονδι-
ακή κυβέρνηση εξακολουθεί να πληρώ-
νει το τίµηµα της ανατροπής του πρώτου 
πρωθυπουργού της χώρας, πριν ολοκλη-
ρώσει την πρώτη θητεία του.

Η τελευταία δηµοσκόπηση της Newspoll 
για την εφηµερίδα «The Australian» κα-
ταγράφει νέα πτώση της ψήφου του Ερ-
γατικού Κόµµατος στην πρώτη κατανοµή 
και αύξηση του ποσοστού των ψηφο-
φόρων που αποδοκιµάζουν το έργο της 
πρωθυπουργού. Η ψήφος του Εργατικού 

Κόµµατος στην πρώτη κατανοµή έπεσε 
µία µονάδα, στο 30%, οκτώ ποσοστιαί-
ες µονάδες χαµηλότερα από το ποσοστό 
που είχαν λάβει οι Εργατικοί στις εθνικές 
εκλογές του 2010. Αντίθετα, η ψήφος του 
Συνασπισµού Φιλελευθέρων-Εθνικών 
ανέβηκε δύο µονάδες, στο 46%, ενώ η 
ψήφος των Πρασίνων και των ανεξάρτη-
των παρέµεινε σταθερή στο 12%.

Ο Συνασπισµός προηγείται σταθερά 
και στη δεύτερη κατανοµή. Μετά τη δι-
ανοµή των δεύτερων προτιµήσεων των 
άλλων πολιτικών κοµµάτων, ο Συνασπι-
σµός λαµβάνει 55% των ψήφων έναντι 
45% του Εργατικού Κόµµατος.

Πλοίο που µετέφερε περίπου 150 
πρόσφυγες βυθίστηκε την Τετάρτη 
στη θαλάσσια περιοχή ανάµεσα 

στην Ινδονησία και το Νησί των Χριστου-
γέννων στον Ινδικό Ωκεανό. Πρόκειται 
για το δεύτερο ναυάγιο σκάφους που µε-
τέφερε αιτούντες άσυλο, σε λιγότερο από 
µια εβδοµάδα, όταν σκάφος µε περίπου 
200 λαθροµετανάστες βυθίστηκε στην 
ίδια περιοχή µε αποτέλεσµα να χάσουν τη 
ζωή τους 90 άνθρωποι. Φωτογραφία του 
πλοίου πριν βυθιστεί, που έδωσε στη δη-
µοσιότητα η AMSA δείχνει ένα σκάφος 
φτιαγµένο από ξύλο γεµάτο ανθρώπους.

Τα συνεργεία διάσωσης περισυνέλεξαν 
123 πρόσφυγες, επιβεβαίωσε προχθές 
βράδυ η πρωθυπουργός, Τζούλια Γκί-
λαρντ. «Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πλη-
ροφορίες, 123 άνθρωποι διασώθηκαν», 
δήλωσε η κα Γκίλαρντ στο Κοινοβούλιο 
και πρόσθεσε πως στο πλοίο επέβαιναν 
123 ως 133 µετανάστες. Αρχικές πληρο-
φορίες έκαναν λόγο για 150 επιβάτες.

Το νέο αυτό ναυτικό δυστύχηµα ση-
µειώνεται λίγες ηµέρες µετά το ναυάγιο 
πλοίου µε περίπου 200 µετανάστες, κυρί-
ως από το Αφγανιστάν, περίπου στην ίδια 
θαλάσσια περιοχή.

Τα πρόσφατα επεισόδια έχουν προ-
καλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση 
στην Αυστραλία για τη µεταναστευτική 
πολιτική και την ασφάλεια των συνόρων. 
Προχθές βράδυ πέρασε στο Κοινοβού-
λιο πρόταση του Ανεξάρτητου Βουλευτή, 
Ροµπ Όακσοτ, που ουσιαστικά δίνει το 
πράσινο φως στη συµφωνία ανταλλαγής 
προσφύγων µε τη Μαλαισία και παράλ-
ληλα στην επαναλειτουργία του κέντρου 
κράτησης στο Ναουρού. Το νοµοσχέδιο, 
επρόκειτο να κατατεθεί χθες προς ψήφι-
ση και στη Γερουσία, όπου όµως ο Συ-
νασπισµός Φιλελεύθερων και Εθνικών, 
µαζί µε το κόµµα των Αυστραλών Οικο-
λόγων, αναµενόταν να το καταψηφίσουν. 

Τα νερά ανάµεσα στην Ινδονησία και 
το Νησί των Χριστουγέννων είναι µια συ-
νηθισµένη, αλλά επικίνδυνη πορεία για 
τους µετανάστες που σκοπεύουν να ζητή-
σουν άσυλο στην Αυστραλία. Μέσα στην 
χρονιά αυτή, τουλάχιστον 50 πλοία που 
µετέφεραν 4.000 µετανάστες εντοπίστη-
καν από τις αυστραλιανές Αρχές.

Προχθές βράδυ, άλλο ένα σκάφος που 
µετέφερε περίπου 100 πρόσφυγες, ανα-
χαιτίστηκε ανοικτά του Νησιού των Χρι-
στουγέννων.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση εντείνει 
τις πιέσεις για την διεξαγωγή έρευ-
νας στις καταγγελίες ότι ο πρώην 

υπάλληλος του προέδρου της Βουλής, Τζέ-
ϊµς Άσµπι, είχε διαρρεύσει πληροφορίες 
από το υπηρεσιακό ηµερολόγιο του Πίτερ 
Σλίπερ σε πρώην βουλευτή του Συνασπι-
σµού Φιλελεύθερου-Εθνικού Κόµµατος.

Το Εργατικό Κόµµα ασκεί επίσης πιέσεις 
στον αρχηγό της οµοσπονδιακής αντιπολί-
τευσης, Τόνι Άµποτ, να αποκαλύψει όλες 
τις επαφές που είχαν στελέχη του κόµµατός 
του µε τον κ. Άσµπι, ο οποίος ως γνωστόν 
κατηγορεί τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Σλί-
περ, για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο κ. Σλίπερ, ως γνωστόν, αποσύρθηκε 
προσωρινά από τα καθήκοντά του µέχρι 
να γίνει η δίκη του. Έγγραφα που κατέθε-
σαν στο δικαστήριο οι συνήγοροι του κ. 
Σλίπερ, υποστηρίζουν ότι ο κ. Άσµπι είχε 
µυστική συνάντηση µε τον πρώην σκιώδη 
υπουργό του Κουίνσλαντ και στέλεχος του 
Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµατος, Μαρκ 
Μακάρντολ, στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Άσµπι άσκησε δίωξη κατά του κ. Σλί-
περ και της Κοινοπολιτείας, υποστηρίζο-
ντας ότι όταν εργαζόταν στο γραφείο του, 
ο πρόεδρος της Βουλής τον προκαλούσε 
σεξουαλικά και του έστελνε προκλητικά 
ηλεκτρονικά µηνύµατα.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση 
για την προστασία 
των συνόρων της χώρας

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 
συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 

Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199

Queen Anne English CollegeQueen Anne English College
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Τη διεξαγωγή έρευνας 
στις καταγγελίες σε βάρος 

του Τζέϊμς Άσμπι ζητά 
η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση

Σε χαµηλά επίπεδα παραµένει
η δηµοτικότητα των Εργατικών


