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Προοδεύει αλματωδώς 
το Burwood 

Την στιγμή που ήδη διανύουμε το οικονομικό έτος 2012 – 2013, οι κάτοικοι του 
Burwood και των γύρω προαστίων έχουν κάθε λόγο να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδο-

ξία, εφόσον η Δημαρχία μας σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα από $11,5 εκ. σε διάφορα 
έργα, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να διαθέσει συνολικά $30 εκ. σε έργα υποδομής μέσα 
στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Εκτός από τα προγράμματα αυτά που ξεχωρίζουν το Burwood στην κεντροδυτική 
περιοχή του Σίδνεϊ, η Δημαρχία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση επιπλέον 80 έργων και 
προγραμμάτων στην περιοχή.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δώσαμε το πράσινο φως 
σε εργολάβους να αρχίσουν τις εργασίες στο συναρπαστικό νέο υδάτινο πάρκο του 

En�eld Aquatic Centre και στην επέκταση της Βιβλιοθήκης του Burwood στη νέα τοπο-
θεσία επί της Conder Street, προσφέροντας υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις για όλες 
τις οικογένειες.

Επιπλέον αυτών των έργων, μέσα στον επόμενο χρόνο θα κατασκευάσουμε επίσης μια 
νέα αίθουσα για το δημοφιλές Κοινοτικό Κέντρο του Woodstock και θα αρχίσουμε τα έργα 
που θα μετατρέψουν το Wangal Park σε δασώδη προστατευόμενη περιοχή στο κέντρο 
της πόλης.

Εξασφαλίζοντας ένα «υγιή» προϋπολογισμό, η Δημαρχία του Burwood βρίσκεται στην 
πολύ καλή θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση των νέων αυτών έργων, συνεχίζοντας 
παράλληλα να φτιάχνει καινούργια πεζοδρόμια και δρόμους και να βελτιώνει τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες που κάνουν τους κατοίκους να νιώθουν υπερήφανοι για την περιοχή τους.

Ο υπουργός Άµυνας, Στίβεν 
Σµιθ, δεν αποκλείει το ενδε-
χόµενο διεξαγωγής βασιλικής 

έρευνας στις αναρίθµητες καταγγελί-
ες που έχουν γίνει στα τελευταία 50 
χρόνια, για σεξουαλικά σκάνδαλα 
και κακοποίηση, στις Αυστραλιανές 
Ένοπλες ∆υνάµεις. ∆ηµοσιογραφι-
κές πληροφορίες υποστηρίζουν ότι 
έχουν γίνει περισσότερες από χίλιες 
καταγγελίες και ότι έχουν αναφερθεί 
περίπου εκατό περιστατικά σε έναν 

µόλις χρόνο. Η κυβέρνηση έδωσε 
στη δηµοσιότητα την προκαταρκτική 
έκθεση µε τα πορίσµατα του δικηγο-
ρικού γραφείου DLA Piper, τα οποία 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
χαρακτήρισε άκρως ανησυχητικά. 

Οι περισσότερες καταγγελίες αφο-
ρούν το Nαυτικό, ενώ ο υπουργός 
Άµυνας Στίβεν Σµιθ, επανέλαβε ότι 
δεν έχει καµία ανοχή σε πειθαρχικά 
παραπτώµατα ή στην παραβίαση της 
ασφάλειας.

Πιθανή η διεξαγωγή 
βασιλικής έρευνας
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Στο Μπρίσµπαν η σύνοδος των G20

Το Μπρίσµπαν θα φιλο-
ξενήσει την σύνοδο των 
G20  το 2014. Την πλη-

ροφορία επιβεβαίωσε χθες ο 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, 
Γουέϊν Σουάν, τονίζοντας ότι 
τα έξοδα της διοργάνωσης 
αναλαµβάνει η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Την απόφαση να 
διοργανωθεί η σύνοδος στο 

Μπρίσµπαν, κατέκρινε χθες η 
κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλίας, 
που υποστήριξε ότι η πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
προτίµησε την πρωτεύουσα 
του Κουίνσλαντ αντί το Σίδνεϊ, 
σε µια προσπάθεια να κερδίσει 
ψήφους.

Να σηµειωθεί ότι τον πε-
ρασµένο Νοέµβριο η πρωθυ-

πουργός είχε δηλώσει ότι η 
Αυστραλία είχε εξασφαλίσει 
την διοργάνωση της συνόδου 
των G20. Από τότε η πρωθυ-
πουργός είχε διαδοχικές δια-
βουλεύσεις µε τους πολιτεια-
κούς πρωθυπουργούς για να 
αποφασιστεί ποια πόλη αναλά-
βει την διοργάνωση της µεγά-
λης αυτής εκδήλωσης.

Eκκληση προς τον Συνα-
σπισµό Φιλελεύθερων-
Εθνικών, απηύθυνε χθες 

η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, να αναθεωρήσει την 
απόφασή του να µην συµµετά-
σχει στην πολυκοµµατική επι-
τροπή, στην οποία θα συζητη-
θεί η πολιτική που πρέπει να 
ακολουθήσει η χώρα για τους 
αιτούντες άσυλο.

Ο αρχηγός της οµοσπον-
διακής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, όπως είναι γνωστό, 
αρνείται να συµµετάσχει στην 
Επιτροπή. Τόνισε όµως ότι 
θα ζητήσει συνάντηση µε τον 
πρώην ανώτατο στέλεχος των 
αµυντικών δυνάµεων της χώ-
ρας, Άνγκους Χιούστον, που 
διορίστηκε επικεφαλής της 

επιτροπής η οποία θα εξετάσει 
προτάσεις για την προστασία 
των συνόρων της χώρας.

Στην επιτροπή θα συµµετά-
σχουν βουλευτές του Εργατι-
κού Κόµµατος, του κόµµατος 
των Αυστραλών Οικολόγων 

και ένας ανεξάρτητος βουλευ-
τής. Ο κ. Άµποτ υποστηρίζει 
ότι δεν χρειάζεται καθοδήγηση 
από οποιαδήποτε επιτροπή σε 
ότι αφορά στην πολιτική που 
ακολουθεί στο θέµα των αιτού-
ντων άσυλο.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

Αδιάλλακτος ο Τόνι Άµποτ

ΑΥΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ

Τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα
ευθύνονται για το πολιτικό αδιέξοδο 
στο θέµα των αιτούντων άσυλο

Στην πλειονότητά τους 
οι Αυστραλοί ψηφοφό-
ροι θεωρούν και µεγάλα 

πολιτικά κόµµατα της χώρας 
υπεύθυνα για το πολιτικό αδι-
έξοδο στο θέµα των αιτούντων 
άσυλο. Αυτό τουλάχιστον απο-
καλύπτει νέα δηµοσκόπηση 
της εταιρίας Νιούσπολ, τα απο-
τελέσµατα της οποίας δηµοσι-

εύθηκαν χθες στις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτήµατος 
της News Limited. Το 17% των 
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το 
κυβερνών Εργατικό Κόµµα 
είναι το καλύτερο για να χει-
ριστεί πιο αποτελεσµατικά το 
θέµα, σε σύγκριση µε το 37% 
που υποστηρίζουν την πολιτι-
κή που ακολουθεί ο Συνασπι-

σµός Φιλελεύθερων-Εθνικών.
Για το πολιτικό αδιέξοδο που 

έχει δηµιουργηθεί, το 32% 
των ψηφοφόρων πιστεύουν 
ότι ευθύνεται το Εργατικό Κόµ-
µα, σε σύγκριση µε το 28% και 
το 16% που πιστεύουν ότι ευ-
θύνεται ο Συνασπισµός και το 
κόµµα των Αυστραλών Οικο-
λόγων αντίστοιχα.

Η οµοσπονδιακή αντιπο-
λίτευση προειδοποίησε 
χθες ότι οι τιµές θαλασ-

σινών στην Αυστραλία θα πά-
ρουν την ανιούσα, λόγω της 
επιβολής του φόρου στις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ο αρχηγός του Συνασπι-
σµού, Τόνι Άµποτ, επισκέφθη-
κε προχθές τις ψαραγορές στη 

Μελβούρνη, στο πλαίσιο της 
εκστρατείας του ενάντια του 
φόρου ρύπανσης. Ο κ. Άµποτ 
υποστηρίζει ότι ενώ η ντόπια 
βιοµηχανία θαλασσινών θα 
πληρώνει τον φόρο, οι αντα-
γωνιστές της από το εξωτερικό 
θα µπορούν να προσφέρουν 
τα προϊόντα τους σε χαµηλότε-
ρες τιµές. «Ο φόρος ρύπανσης 

θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε 
όλους τους τοµείς της βιοµη-
χανίας των θαλασσινών», υπο-
στήριξε ο αρχηγός της αντι-
πολίτευσης και συνέχισε: «Θα 
αυξήσει το κόστος καυσίµων 
που χρησιµοποιούν οι ψαρό-
βαρκες και θα αυξήσει σηµα-
ντικά το κόστος κατανάλωσης 
ηλεκτρισµού».

«Στα ύψη οι τιµές θαλασσινών 
λόγω του φόρου ρύπανσης»
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