
Η Αυστραλία δεν αντιµετωπίζει 
την Ελλάδα ως τριτοκοσµική 
χώρα όσον αφορά στο είδος της 

τουριστικής βίζας - που δίνει δικαί-
ωµα σε Έλληνες να εργαστούν στην 
Αυστραλία και για την οποία σύντοµα 
θα αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε τη 
χώρα µας. Αυτό διαβεβαίωσε ο οµο-
σπονδιακός υπουργός Μετανάστευ-
σης, Κρις Μπόουεν.

Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνω-
ση του υπουργού, η Αυστραλία προ-
τίθεται να διαπραγµατευθεί µε την 
Ελλάδα για τη χορήγηση της Work 
and Holiday Visa (462) και όχι της 
Working Holiday Visa (417).

Το γεγονός ότι η Αυστραλία χο-
ρηγεί µέχρι σήµερα τη βίζα 462 σε 
κατοίκους χωρών όπως το Ιράν, το 
Μπανγκλαντές, η Μαλαισία και άλλες 
χώρες υψηλού κινδύνου, δηµιούργη-
σε την εντύπωση στην οµογένεια ότι 
η Καµπέρα υιοθετούσε «διαφορετική» 
και έως ενός σηµείου µεροληπτική 
αντιµετώπιση προς την Ελλάδα.

Η Working Holiday Visa (417) εί-
ναι το είδος βίζας που χορηγείται σε 
κατοίκους όλων των άλλων ευρωπα-
ϊκών χωρών, όπως της Ιταλίας, της 
Γαλλίας, της Ιρλανδίας, του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου και άλλων. ∆ιαφέρει 
όχι µόνο στο ότι δεν υπάρχει περιορι-
σµός στον αριθµό των τουριστών που 
µπορούν να κάνουν χρήση της ετη-
σίως, αλλά και στο ότι στα κριτήρια 
χορήγησής της δεν συµπεριλαµβάνο-
νται η επαρκής γνώση της αγγλικής 
και η κατοχή εκ µέρους των αιτού-
ντων πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης ή βεβαίωσης φοίτησής τους σε 
παρόµοιο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, εν 
τούτοις, µέσω εκπροσώπου του, είπε 
ότι η Αυστραλία από το 2010 σταµά-
τησε την υπογραφή διακρατικών συµ-
φωνιών για τη χορήγηση της Working 
Holiday visa (417) και υιοθέτησε την 
Work and Holiday visa (462).

Στη διευκρίνιση του υπουργείου 
Μετανάστευσης αναφέρεται, επίσης, 
ότι σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς 
οι Έλληνες τουρίστες µε βίζα, που 
τους δίνει το δικαίωµα εργασίας στην 
Αυστραλία όταν εισέλθουν στη χώρα, 
έχουν επίσης το δικαίωµα να κάνουν 
αίτηση για την παροχή άλλων τύπων 
βίζας, όπως η φοιτητική ή η εργασια-
κή βίζα, αν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις.

Σηµειώνεται ότι η Αυστραλία έχει 
ήδη συνάψει παρόµοια συµφωνία µε 

αυτή που προτίθεται να υπογράψει µε 
την Ελλάδα µε τις ΗΠΑ για χορήγη-
ση της Work and Holiday Visa (462) 
αλλά στη συµφωνία αυτή ο αριθµός 
των πολιτών των ΗΠΑ που µπορεί 
να εισέλθει στην Αυστραλία µε τη 
συγκεκριµένη βίζα είναι πολύ µεγα-
λύτερος. Εκπρόσωπος του υπουργού 
που ερωτήθηκε αν αυτό επιδέχεται 
διαπραγµάτευση µε την Ελλάδα είπε 
ότι, επί του παρόντος, η διαπραγµά-
τευση θα γίνει αποκλειστικά και µόνο 
για 500 βίζες ετησίως.
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Στις µαζικές απολύσεις και στο πρόγραµµα δραστικών 
περικοπών στην πολιτεία, οφείλεται σύµφωνα µε πο-
λιτικούς παρατηρητές, η κατακόρυφη πτώση που πα-

ρατηρείται στην δηµοτικότητα του πρωθυπουργού του Κου-
ίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν. Πέντε µήνες µετά τις πολιτειακές 
εκλογές, το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν δυσα-
ρεστηµένοι µε το έργο του κ. Νιούµαν, αυξήθηκε από 19% 
σε 49%. Αυτό αποκαλύπτει τελευταία δηµοσκόπηση που 
διενήργησε η εταιρία Galaxy,  τα αποτελέσµατα της οποίας 
δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα The Courier-Mail.

Η προσωπική δηµοτικότητα του πολιτειακού πρωθυπουρ-
γού φέρεται να έχει µειωθεί από 64% σε 44%.

Η δηµοσκόπηση αυτή έγινε ένα δεκαπενθήµερο πριν την 
κατάθεση του πρώτου πολιτειακού προϋπολογισµού της 
κυβέρνησης Νιούµαν, όπου αναµένεται να ανακοινωθούν 
λεπτοµέρειες των δραστικών περικοπών που πρόκειται να 
γίνουν και σε ποιους τοµείς.

Την έδρα Casuarina, διατήρησε ο µέχρι τώρα οµο-
γενής υπερ-υπουργός της Βόρειας Επικράτειας 
(Northern Territory), Κώστας Βατσκαλής την οποία 

κατέχει από το 2001, αλλά το Εργατικό κόµµα έχασε τις 
εκλογές και αποµακρύνθηκε από την εξουσία.

Το Εργατικό κόµµα, που κυβερνούσε την Βόρεια Επι-
κράτεια κατά τα τελευταία έντεκα χρόνια έχασε τις εκλογές 
κυρίως λόγω της µεγάλης στροφής που σηµειώθηκε στην 
επαρχία, ενώ στα αστικά κέντρα διατήρησε τις δυνάµεις 
του. Την εκλογική αναµέτρηση του Σαββάτου κέρδισε το 
Αγροτικό Φιλελεύθερο Κόµµα (CLP) µε ηγέτη τον Τέρι 
Μιλς. Οι νικητές εξασφάλισαν 14 από τις 25 έδρες του 
κοινοβουλίου και είναι πιθανόν να κερδίσουν 16 έδρες 
συνολικά, ενώ οι Εργατικοί µπορεί να µείνουν µόνο µε 
οκτώ έδρες, από τις 12 που είχαν στην προηγούµενη 
βουλή. «Πληρώσαµε και για τα λάθη της οµοσπονδιακής 
Εργατικής κυβέρνησης» είπε ο κ. Βατσκαλής που, παρά 
την ήττα, διατήρησε την έδρα µε σχεδόν 60%. Την έδρα 
Casuarina κατείχε από το 1974 έως το 1994 ένας άλλος 
οµογενής, ο Νίκος ∆οντάς.

Γεννηµένος και µεγαλωµένος στην Αθήνα, µε γονείς 
που ζουν ακόµα στην Ελλάδα, ο Κ. Βατσκαλής, µετανά-
στευσε στο Περθ, το 1983. ∆έκα χρόνια αργότερα, µετά 
από ευρεία επαγγελµατική και πολιτική δράση στη ∆υτι-
κή Αυστραλία, κατέληξε στο Ντάργουϊν όπου ασχολήθη-
κε µε την πολιτική. Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε την περιο-
χή του ως υπουργός Υγείας, Οικογενειακών Υποθέσεων, 
Προστασίας Ανηλίκων, Πρωτογενούς Βιοµηχανίας, Αλι-
είας και Φυσικών Πόρων.

Στις εκλογές του Σαββάτου υποψήφιος µε την παρά-
ταξη FNP, ήταν και ο οµογενής ∆ηµήτριος Μαγκριπλής 
που έλαβε µικρό ποσοστό ψήφων.

«Καμία διάκριση στους Έλληνες 
για την τουριστική βίζα»

Πήρε τον κατήφορο η δημοτικότητα 
του πρωθυπουργού του Κουϊνσλαντ

Έχασε το Εργατικό κόμμα 
στη Βόρεια Επικράτεια

Η ανάκαµψη της δηµοτικότητας 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ συ-
νεχίζεται, αλλά αν γίνονταν 

σήµερα εκλογές η κυβέρνησή της 
θα τις έχανε µε σηµαντική διαφο-
ρά. Αυτό προκύπτει και από την τε-
λευταία δηµοσκόπηση της εταιρίας 
Nielsen, που δηµοσιεύθηκε χθες στις 
εφηµερίδες του εκδοτικού συγκροτή-
µατος Fairfax. Πολιτικοί παρατηρη-
τές υποστηρίζουν ότι η δηµοτικότητα 
της Εργατικής κυβέρνησης αυξήθηκε 
σηµαντικά µετά την εξεύρεση λύ-
σης στο καυτό θέµα των αιτούντων 
άσυλο που περιλαµβάνει εκτός των 

άλλων και τη συµφωνία µε τη Μα-
λαισία. Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπη-
ση, η δηµοτικότητα της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ αυξήθηκε δύο µονάδες και 
έφτασε στο 32%, ποσοστό που είναι 
το υψηλότερο που γνωρίζει από τον 
περασµένο Απρίλιο. Την ίδια ώρα 
η δηµοτικότητα του Συνασπισµού 
Φιλελεύθερων-Εθνικών, µειώθηκε 
δύο εκατοστιαίες µονάδες στο 45% 
και αυτή του κόµµατος των Αυστρα-
λών Οικολόγων µειώθηκε στο 11% 
(από 12%). Από την ίδια δηµοσκό-
πηση προκύπτει πως, µετά και την 
καταµέτρηση των δεύτερων προτι-

µήσεων, ο Συνασπισµός Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών, συγκεντρώνει το 54% 
της προτίµησης των ερωτηθέντων 
έναντι του 46% που συγκεντρώνει η 
Εργατική κυβέρνηση. 

Η κα Γκίλαρντ - πάντα σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης 
- είναι η προτιµητέα πρωθυπουργός 
µε 46% έναντι 45% που συγκεντρώ-
νει ο αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ. Τέλος, το 
67% τάσσεται υπέρ της πρόσφατης 
λύσης που δόθηκε στο θέµα των αι-
τούντων άσυλο, έναντι του 27% που 
είναι αντίθετο.

Ολοένα και αυξάνεται η δηµοτικότητα 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ
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