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Πλοίο που µετέφερε 162 πρόσφυγες 
και νωρίτερα είχε εκπέµψει σήµα 
κινδύνου εντόπισαν οι αυστραλια-

νές Αρχές νότια της Ινδονησίας.
Το HMAS Wollongong και το HMAS 

Leeuwin του Πολεµικού Ναυτικού της χώ-
ρας εντόπισαν το σκάφος και διέσωσαν 
τους πρόσφυγες, τους οποίους και µετέφε-
ραν στο Νησί των Χριστουγέννων.

Αρχικά τα δύο πλοία του Πολεµικού 
Ναυτικού της Αυστραλίας δεν µπόρεσαν 
να πλησιάσουν το σκάφος, εξαιτίας των 
άσχηµων καιρικών συνθηκών που επι-
κρατούσαν στην περιοχή. Τελικά, αργά 
προχθές το βράδυ διασώθηκαν όλοι οι 

επιβαίνοντες στο καράβι αυτό, που εξέπεµ-
ψε σήµα κινδύνου επειδή «έβαζε νερά». Το 
σήµα κινδύνου καταγράφηκε στις 04:30 
της Τρίτης και το πλήρωµά του ζήτησε από 
τα παραπλέοντα εµπορικά πλοία να σπεύ-
σουν σε βοήθεια. Το καράβι βρισκόταν 63 
µίλια νοτιοδυτικά της Ιάβας και 200 µίλια 
βορειοδυτικά του Νησιού των Χριστουγέν-
νων, στα ινδονησιακά χωρικά ύδατα. Να 
υπενθυµίζουµε ότι πριν δύο βδοµάδες, 
σκάφος που µετέφερε περίπου 200 πρό-
σφυγες αναποδογυρίστηκε στη θάλασσα 
καθ’ οδόν προς το Νησί των Χριστουγέν-
νων, µε αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή 
τους 90 και πλέον άτοµα.

Οι πωλήσεις λιανικής στην Αυστραλία 
αυξήθηκαν κατά 0,5%, υψηλότερα 
από ότι αναµενόταν, και διαµορφώ-

θηκαν στα 21,31 δισ. δολάρια (εποχικά 
προσαρµοσµένο ποσό) τον Μάϊο σε σχέ-
ση µε τον Απρίλιο, ενώ σηµείωσαν άνοδο 
επίσης από τα 20,58 δισ. δολάρια πριν 
από ένα χρόνο, ανέφερε η Στατιστική Υπη-
ρεσία της χώρας. Οι οικονοµολόγοι ανέ-
µεναν αύξηση των πωλήσεων κατά 0,3% 
για τον Μάϊο. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις 
είχαν αναθεωρηθεί στο +0,1% τον Απρί-

λιο σε µηνιαία βάση. Οι πωλήσεις στα κα-
ταστήµατα αυξήθηκαν 1% τον Μάϊο ενώ 
οι πωλήσεις αγαθών νοικοκυριού λιανι-
κής σηµείωσαν άνοδο 0,8%. Οι πωλήσεις 
σε καφέ, εστιατόρια και καταστήµατα µα-
ζικής εστίασης κατέγραψαν αύξηση 1,4% 
σε εποχικά προσαρµοσµένους όρους. Ανά 
πολιτεία, οι πωλήσεις λιανικής στη Νέα 
Νότια Ουαλία σηµείωσαν άνοδο 0,7% και 
στη ∆υτική Αυστραλία αυξήθηκαν 1,1%. 
Αντίθετα, στην Τασµανία οι πωλήσεις 
υποχώρησαν 1% σε µηνιαία βάση.

Σε τετράωρη στάση εργασίας κατήλ-
θαν χθες 1.200 και πλέον υπάλ-
ληλοι της Υπηρεσίας Υδάτων του 

Σίδνεϊ, διαµαρτυρόµενοι για τα σχέδια 
της κυβέρνησης να προβεί σε µαζικές 
απολύσεις στην υπηρεσία τους, θέτοντας 
σε κίνδυνο - όπως υποστηρίζουν – τις 
προµήθειες νερού αλλά και το περιβάλ-
λον της µεγαλούπολης. Το αρµόδιο συν-
δικάτο, ASU (Australian Services Union) 

υποστηρίζει ότι ήδη έχουν απολυθεί 300 
υπάλληλοι της υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα 
να παρατηρηθούν µεγάλες καθυστερή-
σεις στην παροχή υπηρεσιών.

Η πολιτειακή κυβέρνηση όµως σκο-
πεύει να προβεί σε περαιτέρω απολύσεις, 
κίνηση που σύµφωνα µε το εν λόγω συν-
δικάτο, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον 
της πόλης, αλλά και την ποιότητα προµη-
θειών νερού.

Σάλο έχει προκαλέσει η βουλευτής του 
Συνασπισµού, Σόφι Μιραµπέλα, η 
οποία κατακρίθηκε από µερίδα του 

Τύπου επειδή ενώ είδε το διπλανό της στο 
πάνελ να λιποθυµάει σε ζωντανή πολιτική 
εκποµπή... δεν έκανε τίποτα! Συγκεκριµέ-
να, στο πρόγραµµα του ABC, “Q&A” την 
περασµένη ∆ευτέρα, ο εκπρόσωπος της 
οργάνωσης “GETUP”, Simon Sheikh, έχα-

σε τις αισθήσεις του και έπεσε µε το κεφάλι 
στο πάνελ. Την στιγµή εκείνη µιλούσε ο 
υπουργός Κλιµατικής Αλλαγής, Γκρεγκ Κό-
µπετ. Η κα Μιραµπέλα είδε τον Sheikh να 
πέφτει µε το κεφάλι στο πάνελ, αλλά δεν 
αντέδρασε και απλά έκανε πίσω την καρέ-
κλα της και τον κοιτούσε. Η στάση της αυτή 
έχει απασχολήσει τόσο τα ΜΜΕ όσο και 
την κοινή γνώµη. 

Αύξηση τον Μάϊο 
στις πωλήσεις λιανικής 

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
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∆ιασώθηκαν 162 πρόσφυγες 
ανοικτά του Νησιού 
των Χριστουγέννων

Λιποθύμησε στη διάρκεια 
ζωντανής εκπομπής του ABC TV

ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙ ΜΙΡΑΜΠΕΛΑ

Σε τετράωρη στάση εργασίας
κατήλθαν οι υπάλληλοι 
της Υπηρεσίας Υδάτων του Σίδνεϊ


