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Οι Αυστραλοί που παραδοσιακά είχαν το 
Σαββατοκύριακο ελεύθερο από δουλειά και 
το ξόδευαν µε την οικογένειά τους, φαίνεται 
ότι έχουν αλλάξει, κατά ένα µεγάλο µέρος, 
συνήθειες και αντί για µπάρµπεκιου και κο-
λύµπι στη θάλασσα, πολλοί από αυτούς ανα-
γκάζονται να πηγαίνουν στην εργασία τους.

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγε το Ερευ-
νητικό Κέντρο Πολιτικής του Πανεπιστηµίου 
Νέας Νότιας Ουαλίας, ένας στους τρεις εργα-
ζόµενους σήµερα περνά το Σαββατοκύριακο 
στη δουλειά, πράγµα επιζήµιο για την οικογέ-
νεια και την ποιότητα ζωής τους.

Η επικεφαλής της εν λόγω έρευνας, επί-
κουρος καθηγήτρια Lyn Graig, δήλωσε ανα-
φορικά ότι το φαινόµενο αυτό, το να κλέβεις 
πολύτιµο χρόνο από την οικογενειακή ζωή, 
έχει δυσµενή επίδραση στο δέσιµο της οι-
κογένειας, αλλά και των φιλικών δεσµών, 
καθώς επίσης και στον κοινωνικό ιστό γενι-
κότερα. Η αύξηση εις τριπλούν του αριθµού 
των εργαζοµένων που δεν έχουν πλέον το 
Σαββατοκύριακο στη διάθεσή τους, αλλά το 
περνούν στη δουλειά, συντελέστηκε σταδια-
κά τα τελευταία 20 χρόνια

Παρελθόν, για 
πολλούς η αργία του 
Σαββατοκύριακου

∆ριµύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης 
Ραντ εξαπέλυσε χθες ο Αρχηγός της Αξιω-
µατικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, µετά 
την ανακοίνωση ότι άλλο ένα σκάφος που 
µετέφερε 65 αιτούντες άσυλο, αναχαιτίστηκε 
ανοικτά της Νήσου των Χριστουγέννων.

Ο κ. Άµποτ υθποστήριξε ότι «η χώρα έχει 
περάσει ένα τροµερό ορόσηµο», εφόσον ο 
αριθµός των αιτούντων άσυλο που ήρθαν 
στην Αυστραλία µε σαπιοκάραβα από τότε 
που ανέλαβε την ηγεσία το Εργατικό Κόµµα, 
έσπασε το φράγµα των 50,000

Άλλο ένα σκάφος με  
65 αιτούντες άσυλο

Οι αρχές της Ινδονησίας αναµένεται 
να ανακοινώσουν νέα µείωση στην ποι-
νή της Σαπέλ Κόρµπι, ενω οι δικηγόροι 
της συνεχίζουν τις προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλίσουν την αποφυλάκισή της µε 
εγγύηση.

Ο κυβερνήτης των Φυλακών Κεροµπό-
καν στο Μπαλί, επιβεβαίωσε την πληρο-
φορία ότι η Κόρµπι έχει προταθεί για να 
µειωθεί η ποινή της κατά επιπλέον έξι 
µήνες.

Η σχετική ανακοίνωση αναµένεται να 
γίνει στο πλαίσιο των εορταστικών εκδη-
λώσεων για την Ηµέρα Ανεξαρτησίας της 
Ινδονησίας, στις 17 Αυγούστου.

Μείωση της ποινής της κατά 6 µήνες 
αναµένεται να δοθεί και στη Ρενέ Λό-
ρενς, µία από τους «Εννέα του Μπαλί».

Περαιτέρω μείωση στην  ποινή της Σαπέλ Κόρμπι

Με την παραδοσιακή γιορτή του Eid al-Fitr γιόρτασαν οι 
µουσουλµάνοι κάτοικοι της Αυστραλίας το τέλος του 
ιερού µήνα του Ραµαζανιού που χαρακτηρίζεται από 

την θρησκευτική πρακτική της νηστείας που διαρκεί από την 
ανατολή ως τη δύση του ηλίου.
Επίκεντρο των εορτασµών στο Σίδνεϊ ήταν το µουσουλµανικό 
τέµενος (τζαµί) που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά προάστεια, στην 
περιοχή του Lakemba. Παρά τον βροχερό καιρό, αρκετοί ήταν 
οι πιστοί που έσπευσαν να πάρουν µέρος στους εορτασµούς, 
µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µποτιλιάρισµα στους δρόµους 
της περιοχής από νωρίς το πρωί. Οικογένειες µε µικρά παι-
διά αποχώρησαν µετά το τέλος της θρησκευτικής τελετής αφού 
πρώτα πήραν µαζί τους παραδοσιακά γλυκίσµατα σύµφωνα µε 
τις επιταγές του εθίµου για την ηµέρα. Οι περισσότεροι κατευ-

θύνθηκαν στα νοσοκοµεία ή τους τόπους ταφής καθώς κατά 
την µέρα αυτή είθισται να επισκέπτονται συγγενείς και µέλη της 
κοινότητας που βρίσκονται σε ανάγκη ή να κάνουν µνηµόσυνα 
στη µνήµη των αγαπηµένων τους προσώπων. 
Στην γιορτή συµµετείχαν και άνθρωποι που είτε είναι θρησκευ-
τικά αδιάφοροι, είτε έχουν άλλες θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
επιθυµώντας να γνωρίσουν από κοντά τις συνήθειες και τα έθι-
µα των Αυστραλών µουσουλµάνων. Από την πολιτική ηγεσία, 
στις εκδηλώσεις της Lakemba παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων, 
ο κυβερνήτης της ΝΝΟ, Barry O’Farrell και οι βουλευτές του 
οµοσπονδιακού κοινοβουλίου, Chris Bowen και Joe Hockey.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιµης απογρα-
φής (2007), οι µουσουλµάνοι που ζουν στην Αυστραλία είναι 
340,389, και αποτελούν το 1,7% του συνολικού πληθυσµού.

Το τέλος του Ραµαζανιού γιόρτασαν οι µουσουλµάνοι της Αυστραλίας
Αισθητή πτώση των 
καπνιστών στην Βικτόρια

 Στο 13% µειώθηκε το ποσοστό των κα-
πνιστών στην Βικτόρια, που σηµαίνει, σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς, ότι χρόνο µε τον 
χρόνο αυξάνεται ο αριθµός των νέων που 
γυρίζουν τη πλάτη τους στο κάπνισµα.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας του Αντι-
καρκινικού Συµβουλίου (Cancer Council 
Victoria) το ποσοστό των ατόµων που συνε-
χίζουν να καπνίζουν στην πολιτεία ανέρχεται 
σε 13,3%, σε σχέση µε 14,4% που ήταν το 
2011. Σύµφωνα µε τον ίδιο φορέα, το ποσο-
στό των γεννηµένων στην Ελλάδα κατοίκων 
της Αυστραλίας που καπνίζουν είναι κάπως 
υψηλότερο. Ανάλογα είναι τα ποσοστά και 
στις άλλες πολιτείες.

Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι περίπου 
4.000 πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο στη 
Βικτόρια από ασθένειες που σχετίζονται µε 
το κάπνισµα. Το σηµερινό ποσοστό καπνι-
στών στην πολιτεία είναι το µικρότερο από 
το 1998, οπότε έφθανε το 21,12%, ενώ το 
58,2% δεν είχαν ποτέ καπνίσει.

Σήµερα το ποσοστό των νέων µεταξύ 18 
και 29 ετών που δεν έχουν ποτέ καπνίσει 
ανέρχεται σε 70% και είναι το υψηλότερο 
ποσοστό µεταξύ των κατοίκων της πολιτείας.

Οι ειδικοί καλωσόρισαν τα νέα µέτρα της 
κυβέρνησης για την επιβολή επιπλέον φό-
ρων στα τσιγάρα κατά 5 δολάρια το πακέτο, 
προσθέτοντας ότι η αύξηση της τιµής θα 
συµβάλει να µειωθεί περαιτέρω ο αριθµός 
των καπνιστών και θα αποτρέψει τους νέους 
να αρχίζουν να καπνίζουν.




