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Την δέσµευση ότι µια 
κυβέρνηση Συνασπι-
σµού θα διαθέσει 

περισσότερα από $4 δις 
σε βασικά οδικά έργα στο 
Σίδνεϊ, το Μπρίσµπαν και 
τη Μελβούρνη, έδωσε την 
Κυριακή ο αρχηγός της 
αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης, Τόνι Άµποτ, σε ανοι-
κτή συγκέντρωση υποστη-
ρικτών του κόµµατος στη 
Μελβούρνη.

Ο κ. Άµποτ τόνισε ακόµη 
ότι αν κερδίσει τις επόµε-

νες εκλογές, θα βάλει κάτω 
από το µικροσκόπιο το 
εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο, 
µε στόχο τη µείωση του 
κόστους χρήσης του, ενώ 
υποσχέθηκε ότι θα µειώσει 
τον φόρο εισοδήµατος των 
εργαζοµένων της χώρας, 
αλλά και τον φόρο επιχει-
ρήσεων.

Η γερουσιαστής του 
κόµµατος των Αυστραλών 
Οικολόγων, Lee Rhiannon, 
υποστήριξε όµως ότι τα 
χρήµατα αυτά θα ήταν κα-

λύτερο να διατεθούν στον 
τοµέα των συγκοινωνιών, 
που αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα λόγω της συ-
νεχούς αύξησης του πλη-
θυσµού της χώρας.

Στο ίδιο µήκος κύµατος 
µίλησε και ο οµοσπονδι-
ακός βουλευτής του Ερ-
γατικού Κόµµατος, Κέλβιν 
Τόµσον, ο οποίος τόνισε 
ότι η Αυστραλία χρειάζεται 
αυτή τη στιγµή περισσότε-
ρους σιδηρόδροµους παρά 
αυτοκινητόδροµους.

Το θέµα των αιτούντων 
άσυλο κυριάρχησε 
στις συνοµιλίες που 

είχαν χθες στο Ντάργουϊν ο 
πρόεδρος της Ινδονησίας, 
Susilo Bambang Yudhoyono 

µε την πρωθυπουργό Τζού-
λια Γκίλαρντ, στο πλαίσιο 
της 2ης ετήσιας Συνάντησης 
των ηγετών Ινδονησίας-
Αυστραλίας. Η επίσκεψη 
του Ινδονήσιου προέδρου 

πραγµατοποιείται σε µια 
περίοδο έντονης αντιπαρά-
θεσης ανάµεσα στην κυβέρ-
νηση και την αντιπολίτευση, 
στο θέµα της προστασίας 
των συνόρων της χώρας.

Λαϊκή οργή έχει προ-
καλέσει στην αυστρα-
λιανή κοινή γνώµη 

η αδυναµία κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης να βρουν 
λύση στο θέµα της αντιµετώ-
πισης των αιτούντων άσυλο 
µε αποτέλεσµα να χάνονται 
αθώες ζωές. Την Παρα-
σκευή, όπως αναµενόταν, 
καταψηφίστηκε στη Γερου-
σία το νοµοσχέδιο που είχε 
καταθέσει ο ανεξάρτητος 
βουλευτής, Ροµπ Όακσοτ, 
που ουσιαστικά έδινε το 
πράσινο φως στη συµφωνία 
ανταλλαγής προσφύγων µε 
τη Μαλαισία και παράλληλα 
στην επαναλειτουργία του 
κέντρου κράτησης στο Ναου-
ρού. Το νοµοσχέδιο, πέρασε 
από τη Βουλή αλλά καταψη-
φίστηκε στη Γερουσία, όπου 
Συνασπισµός Φιλελεύθε-
ρων και Εθνικών, µαζί µε 
το κόµµα των Αυστραλών 
Οικολόγων, τάχθηκαν ενά-
ντια της πρότασης. Τα νερά 

ανάµεσα στην Ινδονησία και 
το Νησί των Χριστουγέννων 
είναι µια συνηθισµένη, αλλά 
επικίνδυνη πορεία για τους 
µετανάστες που σκοπεύουν 
να ζητήσουν άσυλο στην Αυ-
στραλία.  Μέσα στην χρονιά 
αυτή, τουλάχιστον 50 πλοία 
που µετέφεραν 4.000 µετα-
νάστες εντοπίστηκαν από τις 
αυστραλιανές Αρχές.
Η πρωθυπουργός, Τζού-

λια Γκίλαρντ, κατηγόρησε 
τον αρχηγό της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
ότι «δεν µετακινήθηκε ούτε 
ένα χιλιοστό από τις γνωστές 
θέσεις του» και ο αρχηγός 
της αντιπολίτευσης, ότι η δι-
αδικασία εξεύρεσης λύσης 
προσέκρουσε «στην επιµονή 
και τον εγωϊσµό της πρω-
θυπουργού». Ως γνωστόν, η 
κυβέρνηση Γκίλαρντ επιµέ-
νει στη «λύση Μαλαισίας», 
που προβλέπει τη µεταφορά 
στη Μαλαισία των προσφύ-
γων που µπαίνουν στα χω-

ρικά ύδατα της Αυστραλίας. 
Η κυβέρνηση επιµένει, ότι 
η επιστροφή των προσφύ-
γων στη Μαλαισία είναι το 
ισχυρότερο αποτρεπτικό, 
διότι προειδοποιεί τους πρό-
σφυγες ότι δεν πρόκειται να 
πατήσουν πόδι σε αυστραλι-
ανό έδαφος. Η αξιωµατική 
αντιπολίτευση από την πλευ-
ρά της, ζητά στην επαναφο-
ρά της «λύσης Ειρηνικού» 
-µεταφορά των προσφύγων 
στο κέντρο κράτησης προ-
σφύγων στο Νησί Ναουρού 
- που υλοποίησαν µε επιτυ-
χία οι πρώην Φιλελεύθερες 
κυβερνήσεις του Τζον Χάου-
αρντ, επαναφορά της Βίζας 
Προσωρινής Προστασίας 
Προσφύγων και επιστροφή 
πλοίων µε πρόσφυγες στα λι-
µάνια από τα οποία αποπλέ-
ουν.  Η τρίτη πολιτική δύνα-
µη, οι Πράσινοι, επιµένουν 
στη δεδηλωµένη θέση τους, 
κατά της εγκατάστασης προ-
σφύγων εκτός Αυστραλίας. 

ΣΕ ΣΙ∆ΝΕΪ, ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

$4 δισεκατομμύρια δολλάρια 
σε οδικά έργα  υπόσχεται ο Τόνι Άμποτ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Στροφή 8% των ψή-
φων υπέρ του Συνα-
σπισµού Φιλελεύθε-

ρων-Εθνικών, προβλέπει 
τελευταία δηµοσκόπηση 
της εταιρίας Nielsen. Συ-
γκεκριµένα, πάντα σύµ-
φωνα µε τα αποτελέσµατα 
της δηµοσκόπησης αυτής, 
αν γίνονταν σήµερα εκλο-
γές ο Συνασπισµός θα 
εκθρόνιζε το Εργατικό 
Κόµµα από την εξουσία 
και µάλιστα µε άνετη πλει-
οψηφία εδρών στη Βουλή.

Στην αύξηση της δηµο-

τικότητας των Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών, συνετέλεσε 
η δυσαρέσκεια των ψηφο-
φόρων στην πολιτική που 
ακολουθεί η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ στο θέµα των αι-
τούντων άσυλο, αλλά και 
στην επιβολή του φόρου 
στις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα.

Αν γίνονταν σήµερα 
εκλογές, το Εργατικό Κόµ-
µα θα συγκέντρωνε το 
28% των ψήφων έναντι 
του 48% που θα συγκέ-
ντρωνε ο Συνασπισµός. 

Επίσης, αν οι ψηφοφόροι 
είχαν να επιλέξουν µόνο 
ανάµεσα στα δύο µεγά-
λα κόµµατα, το Εργατικό 
Κόµµα θα συγκέντρωνε το 
42% των ψήφων και ο Συ-
νασπισµός το 58%.

Τέλος, πάντα σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα της 
δηµοσκόπησης αυτής, ο 
αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, είναι δηµοφιλέ-
στερος από την πρωθυ-
πουργό Τζούλια Γκίλαρντ, 
µε 39% έναντι 35%.

Ο γνωστός χειρουργός 
∆ρ Ντέϊβιντ Γκιλέ-
σµπι, εξασφάλισε το 

χρίσµα του Εθνικού Κόµ-
µατος για να διεκδικήσει 
στις επόµενες οµοσπον-
διακές εκλογές την έδρα 
Lyne - στη βόρεια Ν.Ν.Ου-

αλία - όπου εκλέγεται ο 
ανεξάρτητος βουλευτής 
Ροµπ Όακσοτ. Να σηµειω-
θεί ότι ο ∆ρ Γκιλέσµπι είχε 
wδιεκδικήσει ανεπιτυχώς 
την έδρα αυτή, στις εκλο-
γές του 2010.

Το Εθνικό Κόµµα επέλε-

ξε ταυτόχρονα τον επιχει-
ρηµατία Κέβιν Χόγκαν για 
να διεκδικήσει την έδρα 
Page, στη βόρεια Ν.Ν.Ο.

Οι επόµενες οµοσπον-
διακές εκλογές πρέπει να 
γίνουν πριν τον Νοέµβριο 
του 2013.

Στροφή 8% των ψήφων 
υπέρ του Συνασπισµού

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ

Συνεχίζεται η κόντρα 
για τους αιτούντες άσυλο

Συνάντηση Γκίλαρντ 
με τον Ινδονήσιο πρόεδρο 

ΣΤΟ ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Το Εθνικό Κόµµα επέλεξε 
τον αντίπαλο του Ροµπ Όακσοτ


