
Aσφυκτικά γεµάτο από αι-
τούντες άσυλο θα είναι 
το κέντρο κράτησης στο 

Ναούρου, όταν επαναλειτουρ-
γήσει στα τέλη του επόµενου 
µήνα. Αυτό υποστηρίζουν οι 
αρµόδιες αρχές, εφόσον από 
τότε που ανακοινώθηκε η από-
φαση για την επαναλειτουργία 
του κέντρου αυτού, κατέφθα-

σαν στην Αυστραλία 17 σκάφη 
µε περισσότερους από 1.000 
πρόσφυγες. Να σηµειωθεί ότι 
τέσσερα σκάφη αναχαιτίστη-
καν ανοικτά της Νήσου των 
Χριστουγέννων, στο τελευταίο 
τριήµερο.

Ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Μετανάστευσης, Κρις Μπόου-
εν, δήλωσε ότι το Ναούρου θα 

δεχθεί αρχικά 500 αιτούντες 
άσυλο από τα τέλη Σεπτεµ-
βρίου, ενώ όταν λειτουργήσει 
πλήρως, θα µπορεί να στεγάζει 
1.500 πρόσφυγες.

Το κέντρο κράτησης στο 
Νησί Μάνους της Παπούα 
Νέας Γουϊνέας θα µπορεί να 
δεχθεί µέχρι και 600 αιτούντες 
άσυλο.
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O αρχηγός της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, διαχώρι-

σε τη θέση του απ’ αυτήν του 
πρώην Λίµπεραλ πρωθυ-
πουργού Τζον Χάουαρντ, που 
ζητά την επανακαθιέρωση 
του περιβόητου συστήµατος 
εργασιακών σχέσεων, Work 
Choices, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των ατοµικών συµ-
βολαίων  ανάµεσα σε εργο-
δότη και εργαζόµενο.

Ο κ. Άµποτ δήλωσε χαρα-
κτηριστικά στους δηµοσιο-

γράφους: «Ο Τζον Χάουαρντ 
βρισκόταν στην εξουσία πριν 
από δύο πρωθυπουργούς και 
πριν από τρεις αρχηγούς του 
Φιλελεύθερου Κόµµατος… 
Ανήκει στο παρελθόν. Σήµε-
ρα τα πράγµατα είναι διαφο-
ρετικά». 

Η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση όµως, ασκεί πιέσεις στον 
κ. Άµποτ και ζητά να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση του στο θέµα 
των εργασιακών σχέσεων και 
να δώσει αναλυτικές πληρο-
φορίες για την πολιτική που 

θα ακολουθήσει αν κερδίσει 
τις επόµενες εκλογές. Τόσο 
ο οµοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν 
Σουάν, όσο και ο υπουργός 
Εργασίας, Μπιλ Σόρτεν, υπο-
στηρίζουν ότι αν ο κ. Άµποτ 
αναλάβει την εξουσία της χώ-
ρας, θα επαναφέρει στη χώρα 
το καθεστώς εργασιακών σχέ-
σεων «Work Choices», που 
ήταν ο κύριος λόγος για τον 
οποίο έχασε τις εκλογές του 
2007 η τότε κυβέρνηση του 
Τζον Χάουαρντ.

Σηµαντική πτώση στη δη-
µοτικότητα των Φιλελεύ-
θερων πολιτειακών πρω-

θυπουργών, Μπάρι Ο’Φάρελ 
(Ν.Ν.Ο.) και Τεντ Μπέϊλιου 
(Βικτόρια), παρατηρήθηκε 
τους τελευταίους µήνες, σύµ-
φωνα µε τα αποτελέσµατα της 
τελευταίας δηµοσκόπησης της 
εταιρίας Newspoll. Συγκεκρι-
µένα, το ποσοστό των ψηφο-

φόρων που δηλώνουν δυ-
σαρεστηµένοι µε το έργο του 
πρωθυπουργού της Ν.Ν.Ουα-
λίας, ανήλθε τον Αύγουστο στο 
37%, ενώ τα πράγµατα είναι 
ακόµη χειρότερα για τον πρω-
θυπουργό της Βικτώριας, όπου 
το ίδιο ποσοστό ανήλθε στο 
50% (από 29% που ήταν πριν 
ένα χρόνο).

Αν γίνονταν σήµερα εκλο-

γές, στη Ν.Ν.Ουαλία θα επανε-
κλεγόταν µε άνετη πλειοψηφία 
εδρών στη Βουλή η σηµερινή 
κυβέρνηση του κ. Ο’ Φάρελ, 
αλλά στη Βικτώρια θα εκθρο-
νιζόταν η κυβέρνηση Μπέϊλιου 
από το Εργατικό Κόµµα, που 
για πρώτη φορά από τον Νο-
έµβριο του 2010, συγκεντρώ-
νει το 50% των προτιµήσεων 
των ψηφοφόρων.

Χάνουν έδαφος 
Μπάρι Ο’ Φάρελ και Τεντ Μπέϊλιου

Ο Τόνι Άμποτ διαχωρίζει τη θέση του 
από την πρόταση του Τζον Χάουαρντ

Θα γεμίσει ασφυκτικά 
το κέντρο κράτησης στο Ναούρου

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ WORK CHOICES

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ

Δίπλωμα και βραβείο τηλεπάθειας

Ο Θάνος στην Αθήνα δέχεται και τηλεφωνικά. 
Τηλεφωνήστε και σε κάποια συγκεκριμένη 
ώρα θα λάβετε απάντηση για οποιοδήποτε 
πρόβλημά σας.

Αισθηματικό - Οικογενειακό - Επαγγελματικό

Τηλεφωνήστε και μαζί του θα βρείτε τη 
διέξοδο. Αναλαμβάνει υπεύθυνα δια μέσου 
υποβολών την επαναφορά προσώπων.

Καταπληκτικές επιτυχίες

Τηλέφωνο:
001130 6932 916 728
Το κόστος κλήσης 
επιβαρύνει τον Θάνο

Κόστος 50 € 

MENTIOYM ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ Θάνος

Ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
µε τον πρώην πρωθυπουργό 

της χώρας, Τζον Χάουαρντ


