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Έχετε λάβει τον επίσημο οδηγό σας για τις 
ομοσπονδιακές εκλογές του 2019;
Μέχρι τώρα θα πρέπει να έχετε λάβει το αντίτυπο του επίσημου οδηγού σας για τις 
ομοσπονδιακές εκλογές του 2019 στο γραμματοκιβώτιό σας.

Σ’ αυτό θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε την ψήφο σας να 
μετρήσει την ημέρα των εκλογών, Σάββατο 18 Μαΐου.

Να θυμάστε ότι η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική για όλους τους Αυστραλούς πολίτες 
ηλικίας 18 ετών και άνω.

Μεταφρασμένες εκδόσεις του οδηγού διατίθενται στο  www.aec.gov.au/translated

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας.
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Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra.

 www.aec.gov.au 1300 720 137Για να μάθετε 
περισσότερα 

Your official guide  

to the 2019 federal election

SATURDAY 18 MAY 2019

Voting is compulsory for all Australian citizens aged 18 years and over

Your vote will help shape Australia

Έ νας άνδρας που τελικά βρήκε τον φίλο του 
πεθαμένο στο Port Phillip Bay είχε προειδο-
ποιήσει νωρίτερα έναν κυβερνήτη ταχύπλοου 
σκάφους που διέπλεε στην περιοχή να προσέ-

χει, σύμφωνα με την αστυνομία. Η αναζήτηση του δρά-
στη συνεχιζόταν μέχρι χθες το απόγευμα. Το θύμα είναι 
ένας 29χρονος άντρας από το Μπλάκμπερν που έκανε 
υποβρύχιο ψάρεμα με φίλο του αρκετές εκατοντάδες 
μέτρα ανοικτά από τον κόλπο του Καναδά όταν συνέ-

βη η τραγωδία. Η αστυνομία περιέγραψε τους δύο άν-
δρες ως έμπειρους δύτες που είχαν βάλει σημαδούρες 
στο νερό για να προειδοποιήσουν τα ταχύπλοα για την 
παρουσία τους. Το όριο ταχύτητας στις περιοχές που 
επιτρέπονται οι καταδύσεις είναι πέντε κόμβοι.  Ο εκ-
πρόσωπος Αυστραλιανής Εθελοντικής Ακτοφυλακής, 
Jeremy West, δήλωσε ότι είναι απίθανο ο κυβερνήτης 
του σκάφους να αγνοεί ακόμη ότι προκάλεσε ατύχημα. 
Η αστυνομία συνεζίζει να αναζητά μάρτυρες.

Βικτώρια: Αναζητούν ταχύπλοο 
που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα

Βικτώρια: 
Αναζητούν 
ταχύπλοο που 
προκάλεσε 
θανατηφόρο 
ατύχημα
Ένας άνδρας που τελικά βρήκε τον φίλο 
του πεθαμένο στο Port Phillip Bay είχε 
προειδοποιήσει νωρίτερα έναν κυβερ-
νήτη ταχύπλοου σκάφους που διέπλεε 
στην περιοχή να προσέχει, σύμφωνα με 
την αστυνομία. Η αναζήτηση του δράστη 
συνεχιζόταν μέχρι χθες το απόγευμα. Το 
θύμα είναι ένας 29χρονος άντρας από 
το Μπλάκμπερν που έκανε υποβρύχιο 
ψάρεμα με φίλο του αρκετές εκατοντάδες 
μέτρα ανοικτά από τον κόλπο του Καναδά 
όταν συνέβη η τραγωδία. Η αστυνομία 
περιέγραψε τους δύο άνδρες ως έμπει-
ρους δύτες που είχαν βάλει σημαδούρες 
στο νερό για να προειδοποιήσουν τα τα-
χύπλοα για την παρουσία τους. Το όριο 
ταχύτητας στις περιοχές που επιτρέπο-
νται οι καταδύσεις είναι πέντε κόμβοι.  
Ο εκπρόσωπος Αυστραλιανής Εθελοντι-
κής Ακτοφυλακής, Jeremy West, δήλω-
σε ότι είναι απίθανο ο κυβερνήτης του 
σκάφους να αγνοεί ακόμη ότι προκάλεσε 
ατύχημα. Η αστυνομία συνεζίζει να ανα-
ζητά μάρτυρες.

Κουίνσλαντ: Πέντε 
φυλακισμένοι στο 
νοσοκομείο από 
υπερβολική δόση 
ναρκωτικών
Ένας κρατούμενος παραμένει στο νοσο-
κομείο και πέντε άλλοι έχουν επιστρέψει 
στην φυλακή αφού πρώτα νοσηλεύτη-
καν έχοντας πιθανότατα πάρει υπερβο-
λική δόση ναρκωτικών σε φυλακή του 
Queensland. Πτέρυγα του Σωφρονιστι-
κού καταστήματος της Capricornia πα-
ραμένει κλειστή, από την Κυριακή όπου 
κατέφθασαν ασθενοφόρα για να οδηγή-
σουν τους ασθενείς κρατούμενους στο 
νοσοκομείο. Η διεύθυνση της φυλακής 
ανέφερε ότι γίνονται έρευνες ώστε να 
εντοπιστεί πως εισήλθε στη φυλακή η 
παράνομη ουσία. «Τακτικά διεξάγουμε 
τυχαίες έρευνες μέσα στη φυλακή για ει-
σαγωγή παράνομων ουσιών. Δυστυχώς 
οι κρατούμενοι πάντα βρίσκουν τρόπους 
να αποφύγουν τους ελέγχους», δήλωσε 
εκπρόσωπος του σωφρονιστικού κατα-
στήματος.


