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Ο Barnaby Joyce θα διεκδικήσει 
την έδρα της Νέας Αγγλίας 
στις επόµενες εκλογές 

Το «γρήγορο τρένο» θα µπορούσε να ενοποιήσει 
το Σίδνεϊ, το Wollongong και το Newcastle

Υπάρχουν πλέον περισσότεροι Αυστραλοί ηλικίας 
45 ετών ή µεγαλύτεροι παρά κάτω των 30 ετών

Ο Fraser Anning προσχωρεί  
στον Bob Katter, στο One Nation  
µένει µόνο ο Peter Georgiou 

Ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Barnaby 
Joyce επιµένει ότι θα ξαναδιεκδικήσει την έδρα της 
Νέας Αγγλίας στις επόµενες εκλογές. Ο κ. Joyce που 
βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει στο Κοινοβούλιο 
τον Αύγουστο και δέχεται πιέσεις από µερικούς από 
τους συναδέλφους του στο Κόµµα των Εθνικών να 
κάνει µια ανακοίνωση για το µέλλον του.

Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι ο κ. Joyce δηµιουρ-
γεί προβλήµατα στην κυβέρνηση και ελπίζουν ότι 
θα πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την πολιτι-
κή πριν τις επόµενες εκλογές. «Φυσικά και θα ξανα-
κατεβώ στις εκλογές», δήλωσε ο κ. Joyce και πρό-
σθεσε «συνεχίζω να εργάζοµαι για τη Νέα Αγγλία». 
Ο κ. Joyce άσκησε αυστηρή κριτική σε µερικούς 
από τους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια µιας 
συνέντευξης µε το Channel Seven, χαρακτηρίζοντας 
µερικούς, χωρίς όµως να τους κατονοµάζει «µεγάλα 
καθάρµατα». Τα σχόλια αυτά ενέτειναν τις εικασί-
ες ότι ο κ. Joyce ίσως σκέφτεται να εγκαταλείψει 
την πολιτική του σταδιοδροµία. Ο βουλευτής του 
Queensland, Ken O’Dowd και ο πρώην ηγέτης του 
κόµµατος John Anderson είναι µεταξύ εκείνων που 
πρότειναν στον κ. Joyce να εξετάσει το πολιτικό του 
µέλλον. «Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό για τους 
ανθρώπους του Tamworth και της Νέας Αγγλίας να 
ξέρουν ότι έχουν κάποιον εκεί που θα αγωνιστεί 
γι ‘αυτούς», δήλωσε ο κ. O’Dowd. Ο κ. Anderson 
δήλωσε στο ABC ο κ. Joyce θα πρέπει να εξετάσει 
εάν το να είσαι στη δηµόσια ζωή είναι καλό για το 
γιο του Sebastian.

Έ να σιδηροδροµικό δί-
κτυο ταχείας κυκλοφο-
ρίας ανάµεσα στο Σίδ-
νεϊ, το Wollongong και 

το Newcastle θα µπορούσε να 
ενοποιήσει τις περιοχές αυτές 
και να δηµιουργήσει περισσότε-
ρες από 10.000 νέες θέσεις ερ-
γασίας, σύµφωνα µε νέα έκθεση. 
Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, ένα 
τέτοιο σιδηροδροµικό δίκτυο θα 
µπορούσε να µειώσει τις µετα-
κινήσεις από το Γκόσφορντ στο 
Σίδνεϊ και από το Wollongong 
στο Λίβερπουλ, κατά το ήµισυ. 
Η έκθεση ανέφερε ακόµη ένα 
µετρίως γρήγορο σιδηροδρο-

µικό δίκτυο, το οποίο φτάνει 
ταχύτητες 200 χιλιόµετρα την 
ώρα, θα µπορούσε να συνδέσει 
το Newcastle, την κεντρική ακτή 
και το Wollongong µε το δυτι-
κό Σύδνεϋ σε λιγότερο από µία 
ώρα. Επίσης, η κατασκευή νέων 
κατοικιών κατά µήκος αυτών των 
σιδηροδροµικών γραµµών θα 
µπορούσε να µειώσει την πίεση 
στην αγορά στέγης του Σίδνεϊ. Η 
Επιτροπή που εξετάζει τρόπους 
βελτίωσης της καθηµερινότητας 
στο Σύδνεϋ εκτιµά ότι εάν χτι-
στούν επιπλέον 40.000 σπίτια 
κατά µήκος των νέων σιδηρο-
δροµικών διαδρόµων, αυτό θα 

µπορούσε να συνεισφέρει πάνω 
από 75 δισεκατοµµύρια δολάρια 
στην αγορά κατοικίας κάνοντας 
την πιο προσιτή στο µέσο αγο-
ραστή. Ένα τέτοιο σιδηροδροµι-
κό δίκτυο θα µπορούσε να δη-
µιουργήσει 4,725 νέες θέσεις 
εργασίας για το Wollongong, 
3,875 για το Gosford και 3,225 
για το Newcastle. Στην περιο-
χή που καλύπτεται από τα τρία 
αυτά αστικά κέντρα κατοικεί ήδη 
πάνω από το 70% του πληθυ-
σµού της Πολιτείας και σχεδόν 
το 25% του πληθυσµού της Αυ-
στραλίας.

Όλοι ακούσαµε ότι ο πληθυσµός γερνάει, αλλά γνω-
ρίζατε ότι για πρώτη φορά µετά την δηµιουργία της 
Κοινοπολιτείας, η Αυστραλία έχει περισσότερα άτο-
µα ηλικίας 45 ετών και άνω, παρά κάτω των 30 ετών; 
Μεγαλύτερος είναι ο αριθµός των γυναικών άνω των 

45 εδώ και µια δεκαετία, αλλά για τους άνδρες δεν 
είµαστε ακόµα εκεί. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, θα χρειαστεί µια 
ακόµη δεκαετία πριν οι άνδρες ηλικίας 45 ετών και 
άνω ξεπεράσουν τους άνδρες κάτω των 30 ετών.

Ο πρώην γερουσιαστής του κόµµατος 
One Nation Fraser Anning ανακοίνω-
σε ότι θα προσχωρήσει στο Αυστρα-
λιανό Κόµµα του Bob Katter, προβλέ-
ποντας ότι ο µοναδικός γερουσιαστής 
που αποµένει στο One Nation µετά 
και τη δηµόσια αποχώρηση του Brian 
Burston στο τέλος της περασµένης 
εβδοµάδας, ο Peter Georgiou, δεν θα 
µείνει για πολύ ακόµα µε την Pauline 
Hanson.
Τον Νοέµβριο του περασµένου έτους 
ο γερουσιαστής Anning αντικατέστησε 
τον Malcolm Roberts ως γερουσιαστή 
του κόµµατος, όταν ο Roberts απο-
κλείστηκε λόγω διπλής υπηκοότητας.
Μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο, είχε δι-
αφοροποιηθεί δηµοσίως από το κόµ-
µα και την αρχηγό του, η οποία ήθελε 
να κάνει στην άκρη και να αφήσει τον 
κ. Roberts να επιστρέψει στο κοινο-
βούλιο.
«Το πρόβλεψα µιλώντας στον Brian 
περίπου µία ώρα µετά την απόρριψή 
µου, είπα ότι µέσα στους επόµενους 
6 έως 12 µήνες όλοι θα µιλάµε για 
το πώς µας πούλησε» είπε στο 7.30. 
«[Ο Peter Georgiou] είναι ο επόµενος 
κόκορας για σφάξιµο».
Ο Peter Georgiou αντικατέστησε τον 
πεθερό του, τον Rod Culleton, ως γε-
ρουσιαστή της ∆υτικής Αυστραλίας 
για το One Nation, αφού το ανώτατο 

δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Culleton 
δεν δικαιούνταν να πολιτεύεται. 
Ο Fraser Anning λέει ότι η Pauline 
Hanson απαιτεί απόλυτη πίστη, αλλά 
δεν δίνει τίποτα ως αντάλλαγµα. 
«Στην περίπτωσή µου, µια φιλία 22 
ετών ήταν ένας δρόµος µονής κατεύ-
θυνσης και το ίδιο συνέβη και µε τον 
Brian» είπε. 
«Ήρθα σε επαφή και µε τους Nationals 
και µε άλλους, αλλά δεν µε βλέπω να 
µπορώ να συµµορφωθώ µε κοµµατι-
κές γραµµές» είπε γελώντας. Θεωρεί, 
όµως, ότι του ταιριάζει το Αυστραλια-
νό Κόµµα του βουλευτή του βόρειου 
Queensland Bob Katter.
Έτσι, ο Fraser Anning θα είναι η 
φωνή του Australian Party στη Γε-
ρουσία, µε τον Bob Katter να εκπρο-
σωπεί το κόµµα στη Βουλή των Αντι-
προσώπων. Το κόµµα έχει επίσης 
τρεις βουλευτές στο κοινοβούλιο του 
Queensland, υπό την ηγεσία του γιου 
του Bob Katter, Robbie.




