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Να ελεγχθεί η σχολική οδική ασφάλεια 
σε όλη την NNO ζητάει η Αντιπολίτευση

Newspoll: Σε κάθετη πτώση Λίμπεραλ και Τέρνμπουλ

Μ ετά τη θανατηφό-
ρα συντριβή αυτο-
κινήτου αυτή την 
εβδοµάδα πάνω 

σε σχολική αίθουσα, η αντι-
πολίτευση της Νέας Νότιας 
Ουαλίας ζητά λεπτοµερή και 
καθολικό έλεγχο της οδικής 
ασφάλειας γύρω από όλες τις 
σχολικές ζώνες.
∆ύο οχτάχρονα αγόρια σκο-
τώθηκαν την Τρίτη όταν µια 
µητέρα οδηγός διέσχισε µε 
ταχύτητα το πάρκινγκ του 
δηµόσιου σχολείου στην 
Banksia Road και στη συνέ-
χεια έπεσε µε το όχηµά της σε 
µια αίθουσα διδασκαλίας λίγα 
µέτρα µακριά.
Ο εκπρόσωπος Τύπου για την 

Εκπαίδευση Jihad Dib λέει ότι 

το τραγικό συµβάν αποτελεί 

µια ευκαιρία να επανεξετα-

στεί το ζήτηµα της σχολικής 

ασφάλειας από την άποψη της 

διαχείρισης της κυκλοφορίας 

γύρω από τα σχολεία.

Στοιχεία που µόλις είδαν το 

φως της δηµοσιότητας δεί-
χνουν ότι το περασµένο έτος 
εκδόθηκαν περισσότερα από 
143.000 πρόστιµα για επικίν-
δυνα περιστατικά οδήγησης σε 
σχολικές ζώνες σε ολόκληρη 
την πολιτεία. Τα αφορούσαν 
την υπέρβαση του ορίου τα-
χύτητας, όµως άλλα αφορού-
σαν παραβάσεις στάθµευσης, 
παράβαση κόκκινου σηµατο-
δότη, παράνοµες αναστροφές 
και χρήση κινητών τηλεφώ-
νων κατά την οδήγηση. «Αυτό 
που συνέβη στο δηµόσιο σχο-
λείο της Banksia Road ήταν 
αδιανόητο και δεν νοµίζω 
ότι θα µπορούσε κανείς να το 
προβλέψει» δήλωσε ο κ. Dib, 
ο οποίος είναι και τοπικός 

βουλευτής. «Αλλά τώρα που 
έχει συµβεί, σίγουρα πρέπει 
να ρίξουµε µια µατιά στο θέµα 
και να δούµε τι µπορούµε να 
κάνουµε για να αποφύγουµε 
κάτι τέτοιο ξανά».
Ένας εκπρόσωπος του υπουρ-
γού Παιδείας Rob Stokes δή-
λωσε ότι η αστυνοµία και άλ-
λες υπηρεσίες εξακολουθούν 
να ερευνούν τις συνθήκες 
υπό τις οποίες συνέβη η τρα-
γωδία. «Μόλις ολοκληρωθεί 
η έρευνα, θα θέσω ως προτε-
ραιότητα να τεθούν γρήγορα 
σε εφαρµογή όλες οι συστά-
σεις του πορίσµατος, ώστε να 
µπορέσουµε να αποτρέψουµε 
στο µέλλον παρόµοια τραγικά 
περιστατικά» δήλωσε.
Πιθανά µέτρα ασφαλείας θα 
µπορούσαν να περιλαµβά-
νουν την τοποθέτηση περισ-
σότερων «µηχανισµών κα-
ταστολής της κυκλοφορίας», 
όπως σαµαράκια στο οδό-
στρωµα ή πρόσληψη προσω-
πικού διαχείρισης της κυκλο-
φορίας.
«Το ζήτηµα δεν είναι να αλ-
λάξουµε τα πάντα ξοδεύοντας 
δισεκατοµµύρια, αλλά θα 
πρέπει να δούµε αν υπάρχει 
κάτι που µπορούµε να κάνου-
µε καλύτερα» είπε ο κ. Dib.

Σ ε δύσκολη θέση βρίσκεται ο 
πρωθυπουργός που από την 
µια έχει να αντιµετωπίσει την 
πολιτική κρίση που δηµιουρ-

γήθηκε µε το ζήτηµα της ιθαγένειας 
των πολιτικών και την ίδια στιγµή 
βλέπει το κόµµα του αλλά και την 
προσωπική του απήχηση στους ψη-
φοφόρους να κατρακυλάει σύµφωνα 
µε την τελευταία δηµοσκόπηση της 
Newspoll. Τα ποσοστά του κ. Τέρ-
νµπουλ ως προτιµώµενου πρωθυ-
πουργού, έχουν µειωθεί δραµατικά 
από το 41 τοις εκατό σε νέο χαµηλό 
36% ενώ η απόσταση που τον χωρί-
ζει πλέον από τον όχι και τόσο δηµο-
φιλή αρχηγό της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης είναι µόλις δύο ποσοστιαίες 
µονάδες.
Την ίδια στιγµή ο Συνασπισµός Λί-
µπεραλ-Εθνικών καταγράφει το χει-
ρότερο αποτέλεσµά του (45 τοις εκα-
τό) µε την δηµοσκόπηση να δείχνει 
ότι το Εργατικό Κόµµα προηγείται µε 
55 τοις εκατό. Αν είχαµε εκλογές αυτό 
θα κόστιζε στην κυβέρνηση περισσό-

τερες από 20 έδρες. Η τελευταία δη-
µοσκόπηση της Newspoll, δείχνει ότι 
η πρωταρχική ψήφος υπέρ του συνα-
σπισµού µειώθηκε από 35 σε 34% 
κατά το τελευταίο δεκαπενθήµερο. 
Την ίδια στιγµή το Εργατικό Κόµµα 
καταγράφει το µεγαλύτερο ποσοστό 
από τότε που ο κ. Τέρνµπουλ αντικα-
τέστησε τον Τόνι Άµποτ τον Σεπτέµ-
βριο του 2015 και η πρωταρχική ψή-
φος αυξήθηκε από 37% σε 38% ενώ 
και ο κ. Σόρτεν κερδίζει έδαφος σε 
σχέση µε τον πρωθυπουργό. Ενώ ο 
κ. Τέρνµπουλ παραµένει ακόµη πιο 
δηµοφιλής από τον κ. Σόρτεν η δη-
µοφιλία του κατέγραψε πτώση πέντε 
ποσοστιαίων µονάδων, στο 36%,  τις 
δύο τελευταίες εβδοµάδες. Να σηµει-
ωθεί ότι η διαφορά µεταξύ τους ήταν 
17 µονάδες στα τέλη Αυγούστου. Ο κ. 
Τέρνµπουλ επιδίωξε να κλιµακώσει 
την πίεση προς στον κ. Σόρτεν  για 
τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές του 
Εργατικού Κόµµατος, οι οποίοι θα 
µπορούσαν να παραπεµφθούν στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο για την ιθαγέ-

νειά τους. «∆εν υπάρχει αµφιβολία 
ότι η Εργατική έχει αρκετά µέλη, τα 
οποία όχι µόνο ήταν, αλλά ήξεραν 
ότι ήταν, ξένοι πολίτες τη στιγµή που 
έβαλαν υποψηφιότητα για το κοινο-
βούλιο», δήλωσε ο κ. Τέρνµπουλ 
από το Χονγκ Κονγκ και πρόσθεσε 
«Τώρα, αν πιστεύουν ότι µπορούν να 
πείσουν το δικαστήριο να πάρει µια 
κάπως διαφορετική θέση, καλή τύχη 

σε αυτούς. Αλλά το δικαστήριο είναι 
αυτό που πρέπει να αποφασίσει αν 
βρίσκονται νόµιµα στο κοινοβούλιο».  
Το One Nation της Pauline Hanson 
αύξησε την πρωτογενή του ψήφο από 
το 9 στο 10 τοις εκατό, το υψηλότερο 
αποτέλεσµα που καταγράφει από τον 
Ιούλιο, ενώ οι Πράσινοι είδαν το πο-
σοστό τους να πέφτει από το 10 στο 
9 τοις εκατό.

Στο 34 τοις εκατό το ποσοστό της κυβέρνησης, οκτώ ποσοστιαίες µονάδες κάτω από την 
επίδοση της στις τελευταίες εκλογές.

Οχτάχρονη οδηγός σε αγώνες αυτοκινήτων νεκρή µετά από σύγκρουση
Όπως επιβεβαίωσε την Κυριακή η αστυνοµία της ∆υτικής Αυστραλίας, ένα κορίτσι οχτώ ετών, οδηγός σε αυτοκινητικούς 
αγώνες, πέθανε στο νοσοκοµείο αφού το όχηµά της συνετρίβη πέφτοντας πάνω σε έναν τοίχο κατά τη διάρκεια µιας σόλο 
διαδροµής στην πίστα του Perth Motorplex, το απόγευµα του Σαββάτου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το παραϊα-
τρικό προσωπικό που είχε την ευθύνη της εκδήλωσης χρειάστηκε να την επαναφέρει παρέχοντας τις υπηρεσίες του επιτό-
που µέχρι να καταφτάσει ασθενοφόρο. ∆εν υπήρχαν άλλοι οδηγοί στην πίστα εκείνη τη στιγµή. Η Anita προσπαθούσε να 
ολοκληρώσει µια σόλο διαδροµή, η οποία απαιτείται για νέους οδηγούς που θέλουν να αδειοδοτηθούν ώστε να παίρνουν 
µέρος σε αγώνες. Προερχόταν από οικογένεια µε παράδοση στους αγώνες ταχύτητας, και η σελίδα τους στο Facebook έχει 
πολλά βίντεο και δηµοσιεύσεις της που τη δείχνουν µέσα και γύρω από αυτοκίνητα. Είχε το δικό της µοβ αγωνιστικό αυτο-
κίνητο, µε τις λέξεις «Pony Power» στα πλάγια και µε µια εικόνα της Rainbow Dash από το Μικρό µου Πόνι. Η µηχανή του 
ήταν 210cc. Ο αγώνας αναβλήθηκε προσωρινά, καθώς η αστυνοµία έκανε έρευνες στο σηµείο.




