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Επτά στους 10 Αυστραλούς 
δεν θέλουν να αυξηθεί 
ο πληθυσμός της χώρας

Aνίκανος ο Ντάτον να διαχειριστεί τα ζητήµατα 
ασφάλειας της χώρας λένε οι Εργατικοί
Επίθεση στον Πήτερ Ντάτον εξαπέλυσαν οι Ερ-
γατικοί λέγοντας ότι ο τρόπος που χειρίστηκε την 
υπόθεση του τροµοκράτη Νιλ Πρακάς δείχνει την 
ανικανότητα του υπουργού. Αξιωµατούχοι των 
νησιών Φίτζι είναι εξοργισµένοι µε τον υπουργό 
Εσωτερικών που αφαίρεσε την ιθαγένεια του Πρα-
κάς. Ο κ. Μόρισον πραγµατοποιεί επίσηµη επίσκε-
ψη στα Φίτζι αυτή την εβδοµάδα, όπου θα συζη-
τηθεί το ζήτηµα. «Ο χειρισµός του υπουργού έχει 
δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα για την Αυστρα-
λία τη στιγµή που ο πρωθυπουργός, είναι έτοιµος 
να επισκεφτεί τις χώρες του Ειρηνικού», δήλωσε 
ο σκιώδης γενικός εισαγγελέας Mark Dreyfus την 
Τρίτη. «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι έχουµε έναν 
ανίκανο υπουργό ο οποίος φαίνεται να ανησυχεί 
περισσότερο για την πολιτική του σταδιοδροµία 
παρά για την αντιµετώπιση των τροµοκρατικών 
απειλών εναντίον της Αυστραλίας», έιπε ο γερου-
σιαστής των Εργατικών. Ο Πρακάς, ο οποίος βρί-
σκεται στη φυλακή στην Τουρκία, περιµένοντας να 
δικαστεί για τροµοκρατικές επιθέσεις, γεννήθηκε 
στη Μελβούρνη, αλλά ο πατέρας του ήταν από τα  
Φίτζι και µητέρα του από την Καµπότζη. Τον πε-
ρασµένο µήνα, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση του 
αφαίρεσε την αυστραλιανή υπηκοότητα λόγω της 
συµµετοχής του σε ισλαµική τροµοκρατική οργά-
νωση. Ωστόσο, οι αξιωµατούχοι των Φίτζι αρνού-
νται ότι ο τροµοκράτης που έχει γεννηθεί στην 
Αυστραλία είναι πολίτης της χώρας τους και κα-
τηγόρησαν την Καµπέρα για τους χειρισµούς της. 

Ο κ. Morrison θα φτάσει στο Βανουάτου σήµερα 
για συζητήσεις σχετικά µε την ανάπτυξη των υπο-
δοµών της µικρής χώρας, το πρόγραµµα εργασίας 
του Ειρηνικού και την οικοδόµηση στενότερων οι-
κονοµικών και πολιτιστικών δεσµών. Την Πέµπτη 
θα επισκεφθεί τα Φίτζι για σειρά επίσηµων εκδη-
λώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της συνάντησης 
µε τον Πρωθυπουργό του Φίτζι Φρανκ Μπαινι-
µαράµα. Ο κ. Morrison θα συζητήσει επίσης την 
χρηµατοδότηση της Αυστραλίας για τη µετατροπή 
του Black Rock Camp στο Nadi σε περιφερειακό 
κόµβο κατάρτισης για στρατιωτικούς του Νοτίου 
Ειρηνικού.
Ο πρωθυπουργός πιέζει για να δηµιουργηθεί στε-
νότερη σχέση µε τις χώρες του Ειρηνικό, αφού 
ορισµένα νησιωτικά έθνη έχουν στραφεί προς την 
Κίνα ζητώντας δάνεια για την ανάπτυξη των υπο-
δοµών τους.

Νέα έρευνα από το Εθνικό Πανεπιστήµιο της Αυστραλίας δείχνει δρα-
µατική πτώση στη στήριξη του πλάνου για αύξηση του πληθυσµού

Μ όλις 3 στους 10 πο-
λίτες πιστεύουν ότι η 
χώρα χρειάζεται πε-
ρισσότερους κατοί-

κους, δείχνει νέα έρευνα του 
Εθνικού Πανεπιστηµίου της 
Αυστραλίας. Καθώς η οµοσπον-
διακή κυβέρνηση και η αντιπο-
λίτευση συγκρούονται για την 
µεταναστευτική πολιτική πριν 
από τις εκλογές, οι ερευνητές 
του Εθνικού Πανεπιστηµίου της 
Αυστραλίας καταγράφουν δρα-
µατική πτώση στη στήριξη της 
αύξησης του πληθυσµού. Με 
τον πληθυσµό της Αυστραλίας 
να είναι σήµερα  λίγο περισσό-
τερο από 25 εκατοµµύρια, πε-
ρισσότεροι από 2000 ενήλικες 
ρωτήθηκαν στα τέλη του περα-
σµένου έτους εάν σκέφτονταν 
ότι η χώρα χρειάζεται περισσό-
τερους ανθρώπους.
Μόνο το 30,4% των ερωτηθέ-

ντων πίστευε ότι η Αυστραλία 
θα έπρεπε να έχει µεγαλύτερο 
πληθυσµό, σε σύγκριση µε το 
69,6% που δήλωσε το αντίθε-
το. Η υποστήριξη του σχεδίου 
για µια µεγάλη Αυστραλία έχει 
µειωθεί σηµαντικά από τότε 
που έγινε  παρόµοια έρευνα το 

2010, και το 45,8% των ερω-
τηθέντων θεώρησε ότι η χώρα 
χρειάζεται περισσότερους αν-
θρώπους. Η πτώση κατά 15% 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην 
αλλαγή της γνώµης κυρίως των 
ανδρών που έλαβαν µέρος στην 
έρευνα.

Ακόµη να βρεθεί 
ο νικητής του Lotto 
από την Αδελαΐδα 
Η Lotteries SA, η εταιρία που διοργανώνει τα 
τυχερά παιχνίδια στη Νότια Αυστραλία, ανακοί-
νωσε  ότι πελάτης της στην Αδελαΐδα που έχει 
κερδίσει σχεδόν 1 εκατοµµύριο δολάρια δεν 
έχει ακόµη διεκδικήσει τα χρήµατα αν και έχει 
περάσει σχεδόν ένας µήνας από την κλήρωση. 
Το δελτίο  «X Lotto» αξίας 1 εκατοµµυρίου δο-
λαρίων είναι στα αζήτητα από τις 15 ∆εκεµβρί-
ου, αλλά καθώς η εγγραφή δεν καταχωρήθηκε 
δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσει η εταιρία 
µε τον νικητή. Το εισιτήριο αγοράστηκε από 
περίπτερο λαχειοφόρων αγορών στο εµπορικό 
κέντρο Arndale.

Στο στόχαστρο 
των Εργατικών ο 
υπουργός ενέργειας
Ένας ακόµη υπουργός της κυβέρνησης 
Morrison, ο Angus Taylor βρίσκεται στο στό-
χαστρο των Εργτατικών. Ο Σκιώδης Γενικός 
Εισαγγελέας Μαρκ Ντρέιφος ζήτησε από τον 
υπουργό του Συνασπισµού να δώσει διευκρι-
νήσεις για τη σχέση του µε εταιρεία προσλή-
ψεων που συνεργάζεται µε την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση. Ο Μαρκ Ντρέιφους δήλωσε ότι ο κ. 
Taylor δεν είχε προσκοµίσει αποδείξεις για την 
πώληση των µετοχών του στη εταιρία Derwent 
Executive πριν από το Μάρτιο του 2017, όπως 
αναφέρει στο οικονοµικό µητρώο του στο Κοι-
νοβούλιο. «∆εν µπορούµε να έχουµε ακόµη 
έναν υπουργό της κυβέρνησης Morrison, για 
τον οποίο να µην γνωρίζουµε αν έχει το δικαί-
ωµα να είναι βουλευτής «, δήλωσε ο κ. Dreyfus 
σε δηµοσιογράφους στη Μελβούρνη την Τρίτη.




