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Η κατακόρυφη πτώση στην 
προσωπική δηµοτικότη-
τα της πρωθυπουργού 

Τζούλια Γκίλαρντ συνεχίζεται, 
σύµφωνα µε τελευταία δηµοσκό-
πηση που διενήργησε η εταιρία 
Newspoll για λογαριασµό της 
εφηµερίδας «The Australian». 
Συγκεκριµένα- πάντα σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα της δηµο-
σκόπησης - αν γίνονταν σήµερα 
εκλογές ο Συνασπισµός Φιλελεύ-
θερων-Εθνικών θα εκθρόνιζε το 
Εργατικό Κόµµα από την εξουσία 

και µάλιστα µε άνετη πλειοψηφία 
εδρών στη Βουλή.

Η προσωπική δηµοτικότητα 
του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, έχει 
αυξηθεί 3 εκατοστιαίες µονάδες 
στο 40% και αυτή της κας Γκί-
λαρντ µειώθηκε 3 εκατοστιαίες 
µονάδες στο 37%.

Να σηµειωθεί ότι η κα Γκί-
λαρντ ήταν η προτιµητέα πρω-
θυπουργός από τον περασµένο 
Νοέµβριο, µετά την επίσκεψη του 
αµερικανού προέδρου Μπαράκ 

Οµπάµα στην Αυστραλία και το 
Συνέδριο των ηγετών των χωρών 
της Κοινοπολιτείας. Την ίδια ώρα 
η δηµοτικότητα του κυβερνώντος 
Εργατικού Κόµµατος αυξήθηκε 
κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες στο 
32% και αυτή του Συνασπισµού 
από 45% στο 46%. Αν οι ψη-
φοφόροι είχαν να επιλέξουν ένα 
από τα δύο µεγάλα πολιτικά κόµ-
µατα, το 45% θα υποστήριζαν το 
κυβερνών Εργατικό Κόµµα και το 
55% τον Συνασπισµό Φιλελεύθε-
ρου-Εθνικού Κόµµατος.

Ακόµη ένα πλήγµα στο σκο-
πιανό δέχθηκε η Ελλάδα από 
την αυστραλιανή κυβέρνηση, 

µε την απόφασή της να αναγνωρίζει 
στο εφεξής την σκοπιανή κοινότητα 
στη χώρα ως «µακεδονική» αντί του 
όρου «σλαβοµακεδονική» που χρη-
σιµοποιούσε µέχρι τώρα.  

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε 
ανάρτησή του η αυτοαποκαλούµενη 
«µακεδονική υπηρεσία ενηµέρωσης» 
(ΜΙΑ). Η απόφαση ανακοινώθηκε 
από τη λεγόµενη AMHRCΑ («Aυ-
στραλοµακεδονική Επιτροπή Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων»), και στην 
οποία αναφέρεται ότι τόσο το υπουρ-

γείο Εξωτερικών και Εµπορίου όσο 
και το υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ιθαγένειας, (µε ισχύ απόφασης 
από τις 11 Ιανουαρίου)  αναγνω-
ρίζουν πλέον ως «µακεδονική» την 
σκοπιανή κοινότητα ενώ επιπρόσθε-
τα αναφέρεται ότι η απόφαση ήταν  
αποτέλεσµα πιέσεων του σκοπιανού 
λόµπυ. Στόχος πλέον των Σκοπια-
νών της Αυστραλίας, και των υπο-
στηρικτών τους, είναι η αναγνώριση 
των Σκοπίων µε τη συνταγµατική 
τους ονοµασία από την κυβέρνηση 
της Αυστραλίας.  Έως σήµερα η κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας, αναγνωρί-
ζει τα Σκόπια ως ΠΓ∆Μ.

Τρεις χιλιάδες κόκκινα τρι-
αντάφυλλα έστειλαν χθες 
στο Κοινοβούλιο της Κα-

µπέρας, Ηµέρα του Αγίου Βαλε-
ντίνου, οι οργανώσεις που υπο-
στηρίζουν τους γάµους ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους, GetUp και 
Australian Marriage Equality.

Με τον τρόπο αυτό οι εν λόγω 

οργανώσεις πυροδότησαν εκ 
νέου την εκστρατεία τους για τη 
νοµιµοποίηση των γάµων ανά-
µεσα σε οµοφυλόφιλους στην 
Αυστραλία. Τα περισσότερα 
κόκκινα τριαντάφυλλα έλαβαν 
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ και ο αρχηγός της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης, Τόνι 

Άµποτ (από 500 τριαντάφυλλα).
 Να σηµειωθεί ότι προχθές 

κατατέθηκαν στη Βουλή δύο 
ξεχωριστά νοµοσχέδια για τη 
νοµιµοποίηση των γάµων των 
οµοφυλόφιλων, το πρώτο από 
τον Πράσινο βουλευτή, Άνταµ 
Μπαντ και το δεύτερο από τον 
ανεξάρτητο  Άντριου Γουίλκι.

Νέες πληροφορίες που δι-
έρρευσαν στα Μέσα Ενη-
µέρωσης, αποκαλύπτουν 

ότι το προσωπικό του γραφείου 
της Τζούλια Γκίλαρντ είχε προε-
τοιµάσει την οµιλία της δύο βδο-
µάδες πριν την διεκδίκηση της 
αρχηγίας του Εργατικού Κόµµα-
τος από τον τότε πρωθυπουργό, 
Κέβιν Ραντ.

Σε συνέντευξή της στο πρό-
γραµµα Four Corners του ΑBC, 
η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι δεν είχε 

ζητήσει από τα µέλη του προ-
σωπικού της να ετοιµάσουν την 
οµιλία, αλλά δεν την εκπλήσσει 
το γεγονός ότι  κάποια µέλη του 
γραφείου της προετοιµάζονταν 
µε το σκεπτικό ότι θα διεκδικού-
σε την αρχηγία.

Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι 
µόνο λίγες µέρες πριν το «πραξι-
κόπηµα» του Ιουνίου του 2010, 
η κα Γκίλαρντ δήλωνε στα Μέσα 
Ενηµέρωσης ότι δεν είχε καµία 
πρόθεση να διεκδικήσει την αρ-

χηγία από τον κ. Ραντ. Σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα Four Corners, 
τα σχέδια για τη διεκδίκηση της 
αρχηγίας είχαν διαρρεύσει δύο 
βδοµάδες νωρίτερα και στην 
Ουάσιγκτον, όπου ο εκεί Πρέ-
σβης της Αυστραλίας, Κιµ Μπίζ-
λι, ζήτησε συνάντηση µε την 
Αµερικανίδα υπουργό Εξωτερι-
κών, Χίλαρι Κλίντον, για να την 
ενηµερώσει για τα όσα διαδρα-
µατίζονταν στην πολιτική σκηνή 
της Αυστραλίας.

Από το κακό στο χειρότερο
η δημοτικότητα της Γκίλαρντ

Είχε προετοιμάσει την ομιλία της
δύο εβδομάδες πριν διεκδικήσει 
την αρχηγία από τον Κέβιν Ραντ

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

η οποία έμενε μεταξύ 1960-1962 στο Abercrombie St, Redfern.
Την αναζητεί η φίλη της 

Άννα Αγγελοπούλου Βλάχου.
Τηλ: 62416436
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All round required
to manage fish and chips & BBQ chicken shop

Castle Hill area 

Call John, mob: 0402 218 835
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Ως «μακεδονική» αναγνωρίζεται 
η σκοπιανή κοινότητα στη χώρα!

3.000 κόκκινα τριαντάφυλλα 
στους πολιτικούς από οµοφυλόφιλους

ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ




