
Η αξιοπιστία παραμένει 
μείζον πρόβλημα της Αυ-
στραλής πρωθυπουργού, 

σύμφωνα με την τελευταία δη-
μοσκόπηση της εταιρίας News-
poll για λογαριασμό της εφη-
μερίδας «The Australian», ενώ 
χάνει σταδιακά και την εμπι-
στοσύνη του εκλογικού σώμα-
τος ως διαχειριστής της εθνικής 
οικονομίας, της εθνικής ασφά-
λειας και της δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση αναμένεται να 
επιδεινωθεί μετά την (προσωρι-
νή) παραίτηση του προέδρου της 
Βουλής κ. Σλίπερ για σεξουαλικό 
σκάνδαλο και όχι μόνο.

Και ενώ η κυβέρνηση δια-
τρέχει τον κίνδυνο ακόμη και 

κατάρρευσής της, η κα Γκίλαρντ 
βρίσκεται στην Τουρκία, όπου 
θα συναντηθεί και με τον Ταγίπ 
Ερντογάν. Σύμφωνα με τελευ-
ταία δημοσκόπηση, η ψήφος του 
Εργατικού Κόμματος παραμένει 
κάτω του 30% στην πρώτη κατα-
νομή έναντι 48% της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης και στη δεύ-
τερη κατανομή ο Συνασπισμός 
των συντηρητικών κομμάτων 
προηγείται κατά δώδεκα εκατο-
στιαίες μονάδες (Συνασπισμός 
56% - Εργατικό 44%) διαφορά, 
η οποία προδιαγράφει ισοπε-
δωτική ήττα των Εργατικών στις 
εθνικές εκλογές. 

Η πλειοψηφία (52%) των ψη-
φοφόρων αποδοκιμάζει το έργο 

της πρωθυπουργού και μόλις 
28% λέει «ναι» στις επιλογές της. 
Το ποσοστό επιδοκιμασίας του 
έργου του αρχηγού της αντιπο-
λίτευσης ανέβηκε στο 35% - εκεί 
όπου βρισκόταν τον παρελθόντα 
Φεβρουάριο - ενώ το ποσοστό 
αποδοκιμασίας έπεσε κατά τέσ-
σερις μονάδες, στο 54%. Στην 
ερώτηση «ποια/ποιον θεωρείται 
καταλληλότερη/καταλληλότε-
ρο για πρωθυπουργό», ο Τόνι 
Άμποτ συγκεντρώνει το 41%, 
έναντι 39% της Τζούλια Γκί-
λαρντ. Είναι η πρώτη φορά από 
την αρχή του 2012 που ο αρχη-
γός της αντιπολίτευσης προσπερ-
νά την κ. Γκίλαντ ως καταλληλό-
τερος πρωθυπουργός.

Νέα έρευνα αποκαλύπτει 
ότι το 70% των Αυστρα-
λών υποστηρίζουν τα 

μέτρα που προτείνει ο ανεξάρ-
τητος βουλευτής της Τασμάνιας, 
Άντριου Γουίλκι, για τον περιο-
ρισμό του ηλεκτρονικού τζόγου 
και ειδικά των πόκερ μασίνς.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Γου-
ίλκι, είχε δεχθεί να στηρίξει το 
Εργατικό Κόμμα στο σχηματι-

σμό κυβέρνησης μειοψηφίας 
- μετά τις τελευταίες εκλογές 
- υπό την προϋπόθεση ότι η 
κυβέρνηση της κας Γκίλαρντ θα 
λάμβανε μέτρα για να συγκρα-
τήσει τον τζόγο. 

Η πρόταση του κ. Γουίλκι εί-
ναι απλή:  Ο παίκτης να δηλώ-
νει από την αρχή, πριν ξεκινή-
σει να παίζει, το ανώτατο ποσόν 
που θα είναι διατεθειμένος να 

στοιχηματίσει. Αν το υπερβεί 
δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει 
άλλο. Επίσης στα χαρτιά είναι 
και η πρόταση να μειθεί το ανώ-
τατο ποσόν που μπορούν να 
στοιχηματίζουν οι παίκτες κάθε 
φορά που πατούν το κουμπί των 
πόκις, στο ένα δολάριο.

Την έρευνα αυτή διενήργησε 
η ανεξάρτητη εταιρία AMR σε 
δείγμα 1.200 ψηφοφόρων.

Η Σιγκαπούρη δεσμεύθη-
κε να υποστηρίξει την 
Αυστραλία για μια θέση 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών.

Την δέσμευση αυτή έκανε 
ο πρωθυπουργός Lee Hsien 

Loong στη διάρκεια της προ-
χθεσινής του συνάντησης με 
την Αυστραλή ομόλογό του, 
Τζούλια Γκίλαρντ, που πραγ-
ματοποίησε - ως γνωστόν -επί-
σημη επίσκεψη στην ασιατική 
χώρα. Ο κ. Lee τόνισε ότι η 

Σιγκαπούρη θα υποστηρίξει 
την προσπάθεια της Αυστραλί-
ας για μια θέση στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, κυρίως 
επειδή και οι δύο χώρες υπο-
στηρίζουν την απελευθέρωση 
του παγκόσμιου εμπορίου.
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Η έλλειψη αξιοπιστίας 
κυνηγά την Τζούλια Γκίλαρντ 

Οι περισσότεροι Αυστραλοί λένε «ναι» 
στις προτάσεις Γουίλκι για τα πόκις

Η Σιγκαπούρη θα υποστηρίξει την Αυστραλία
για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ NEWSPOLL

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ KOGARAH
SOUTHSIDE HEARING CENTRES

2/20 Montgomery Street, Kogarah NSW 2217

e-mail: info@southsidehearingcentres.com.au
website: www.southsidehearingcentres.com.au

To τοπικό σας κέντρο ακοής
για τους κατοίκους της περιοχής μας

Παρέχουμε υπηρεσίες σε όλους τους συνταξιούχους,
παλαιούς πολεμιστές, ιδιώτες, παιδιά 
και σε παθόντες εργασιακών χώρων

Διαθέτουμέ έλληνα Διέρμηνέα
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τηλέφωνο: 9553 9966

Greek OrthOdOx 
ArchdiOcese Of AustrAliA

GREEK 
WELFARE CENTRE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι πολύτιμο τον ελεύθερο χρόνο σας 

και να προσφέρετε κάτι το αξιόλογο στον συνάνθρωπό σας, 
ή απλώς, αν θέλετε να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις. 

Πότε
Η ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔIΟΡΓΑΝΩΝΕI ΤΟ 

ΕΛΛΗΝIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟIΑΣ ΕIΝΑI ΓIΑ ΣΑΣ.
     Η ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΘΑ ΓIΝΕI:

ΤΟΠΟΣ: 378A King St Newtown 

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: ΤΡΙΤΗ 1, 8 και 15 ΜΑΪΟΥ 2012

ΩΡΑ: 9.30πμ – 1.00μμ

Για vα λάβετε μέρoς στηv Εκπαίδευση τηλεφωvείστε
στo Ελληvικό Κέvτρo Πρovoίας:

ΤΗΛ: (02) 9516 2188
Η εκπαίδευσης είvαι δωρεά

Ιερά άρχΙεπΙσκοπή 
άυστράλΙάσ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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Δημοφιλέστερος της Τζούλια Γκίλαρντ για την πρωθυπουργία, εμφανίζεται η Τόνι Άμποτ.


