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Tην διενέργεια πρόωρων 
εκλογών ζητούν οι πε-
ρισσότεροι ψηφοφόροι 

της χώρας, σύμφωνα με τελευ-
ταία δημοσκόπηση της εταιρί-
ας  Galaxy. Συγκεκριμένα, στην 
πλειονότητά τους οι ψηφοφόροι 
θα ήθελαν να κατατεθεί από τον 
Συνασπισμό πρόταση μομφής 
κατά της κυβέρνησης, να την 
στηρίξουν οι ανεξάρτητοι βου-
λευτές  και κατά συνέπεια να 
υποχρεωθεί η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ να κηρύξει 
πρόωρες εκλογές. Υπέρ της δι-
εξαγωγής πρόωρων εκλογών 
τάσσεται και το 20% των ψη-
φοφόρων που υποστηρίζουν το 
Εργατικό Κόμμα. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της δημοσκό-
πησης, μόνο 3 στους 10 Αυ-
στραλούς θα έδιναν την ψήφο 

τους στο Εργατικό Κόμμα, αν 
γίνονταν σήμερα εκλογές. Τον 
Αύγουστο του 2010 η δημοτι-
κότητα του  κυβερνώντος κόμ-
ματος βρισκόταν στο 38%. Την 
ίδια ώρα η δημοτικότητα του 
Συνασπισμού Φιλελεύθερων-

Εθνικών φέρεται να έχει ανέλ-
θει στο 49% (από 43,6%). Αν οι 
ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν 
μόνο ανάμεσα στα δύο μεγάλα 
κόμματα, το 56% θα υποστήριζε 
τον Συνασπισμό και το 44% το 
Εργατικό Κόμμα.

Πρόωρες εκλογές 
θέλουν οι ψηφοφόροι

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GALAXY

O δεύτερος πλουσιότερος 
κάτοικος της Αυστραλίας, 
Άντριου Φόρεστ, απεκά-

λυψε τους λόγους πίσω από την 
πρόσφατη επίθεση που εξαπέ-
λυσε εναντίον της πρωθυπουρ-
γού Τζούλια Γκίλαρντ και του 
Θησαυροφύλακα Γουέϊν Σου-
άν. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι 
πιστεύει ακράδαντα πως η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ θα θέσει σε 
κίνδυνο τον κρατικό προϋπο-

λογισμό για τα επόμενα 20 χρό-
νια, με λανθασμένες αποφάσεις 
που θα ανακοινωθούν στον 
προϋπολογισμό της 8ης Μαϊ-
ου. Ο κ. Φόρεστ, η περιουσία 
του οποίου υπολογίζεται γύρω 
στα $6 δις, δήλωσε ότι η κα Γκί-
λαρντ και ο κ. Σουάν, το 2010 
πιστεύεται ότι σύναψαν μυστική 
συμφωνία με τα μεγάλα ορυ-
χεία εξόρυξης μεταλλευμάτων 
της χώρας, ώστε να υποβάθμι-

ζαν τον φόρο στα υπερκέρδη 
των ορυχείων που πρότεινε ο 
τότε πρωθυπουργός της χώρας, 
Κέβιν Ραντ. Εξέφρασε την άπο-
ψη ότι από την μυστική αυτή 
συμφωνία έχουν θυσιαστεί τε-
ράστια έσοδα για το κράτος και 
υποστήριξε ότι η δέσμευση της 
κυβέρνησης για πλεονασματικό 
προϋπολογισμό θα υλοποιηθεί 
μόνο με δραστικές περικοπές 
στις κρατικές δαπάνες.

Σκληρή επίθεση του Άντριου Φόρεστ 
κατά της κυβέρνησης  Γκίλαρντ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ
ENΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ WESTMEAD

O Διαβητικός Σύλλογος ΝΝΟ με την ευκαιρία των 25 χρόνων της ιδρύσεως του, διοργανώνει χοροεσπερίδα:

την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 στις 7:30μμ
στο Fontana Amarosa Hall, 29 Forbes St, Liverpool.

(Δίπλα στην Ελληνική Εκκλησία Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης).
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της αγοράς ειδικής Κάμερας-TOPCON Retinal Camera (TRC-50DX),

για τις επιπλοκές των ματιών του Ζαχαροδιαβήτη.

Τιμή εισιτηρίου: Μεγάλοι $60 (μετά φαγητού & ποτού)& Παιδιά $30.
Με τη δική σας Ευγενική Υποστήριξη μπορούμε Μαζί να δώσουμε Χαρά και Γλυκά Παιδικά Χαμόγελα γύρω μας.

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως. Εισιτήρια δε θα πουλιούνται στην πόρτα.

      Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πρόεδρο κα Μαρία Μπουζάνη: 0412 290 546 
και τα μέλη του Συμβουλίου: Ελπίδα: 0413 885 797, Κωνσταντίνα: 0404 292 724, Κατρίνα: 0422 317 874, 

Ζαχαρούλα: 0408 411 100, Αθανασία: 0403 363 655.

Από το κακό στο χειρότερο πάει η δημοτικότητα της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ, ενώ ο Συνασπισμός Φιλελεύθερων-Εθνικών υπό την αρχηγία 
του Τόνι Άμποτ, συνεχίζει την ανοδική του πορεία..

Παραιτήθηκε ο Κρεγκ Τόμσον
από το Εργατικό Κόμμα

Mετά από παρέμβαση της πρω-
θυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, 
παραιτήθηκε από το Εργατικό 

Κόμμα ο βουλευτής Κρεγκ Τόμσον, 
ο οποίος διατηρεί το βουλευτικό του 
αξίωμα ως ανεξάρτητος, έως ότου 
ολοκληρωθούν οι έρευνες στις καταγ-
γελίες που τον επιβαρύνουν για οικο-
νομικές ατασθαλίες όταν διατελούσε 
Γραμματέας στο Συνδικάτο Υπηρεσι-
ών Υγείας.

Τα «αμαρτήματα» για τα οποία κα-
τηγορείται ο βουλευτής, έγιναν το 
2005. Συγκεκριμένα, κατηγορείται 
ότι  χρησιμοποίησε την  πιστωτική 
κάρτα της υπηρεσίας του πέντε φορές 
προκειμένου να πληρώσει  συνο-
δούς οίκου ανοχής. Τα τηλεφωνή-
ματα σε δύο περιπτώσεις, λέγεται ότι 
έγιναν από το κινητό του τηλέφωνο.

Σε μία από τις πέντε “παραγγελίες” 
που έκανε στον οίκο ανοχής, αναφέ-
ρεται ότι πλήρωσε - από την κάρτα 
της υπηρεσίας του - $2.475, γεγο-
νός που οδηγεί τους επικριτές του 
στο συμπέρασμα ότι «τουλάχιστον 
μία φορά ήταν στην παρέα και άλλα 
άτομα». Ο κ. Τόμσον, δηλώνει αθώ-
ος, ισχυριζόμενος ότι κάποιος άλλος 
χρησιμοποίησε την πιστωτική του 
κάρτα. Η αξιωματική αντιπολίτευση 
όμως, υποστήριξε ότι η απόφαση του 
κ. Τόμσον να αποσυρθεί από το Εργα-
τικό Κόμμα, δεν αρκεί.«Ο κ. Τόμσον 
δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα ψή-
φου στην ομοσπονδιακή Βουλή, έως 
ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες στις 
κατηγορίες που τον επιβαρύνουν.

Η απόφασή του να αποσυρθεί απλά 
από το Εργατικό Κόμμα δεν έχει κα-
νένα νόημα, εφόσον η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ μπορεί να βασίζεται ακόμη 
στην ψήφο του στη Βουλή», δήλωσε ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης, Τόνι Άμποτ και κατέληξε: «Η πιο 
σωστή κίνηση εκ μέρους της πρωθυ-
πουργού θα ήταν η διάλυση της Βου-
λής και η κήρυξη εκλογών», δήλωσε 
ο κ. Άμποτ. Ο κ. Τόμσον ανακοινώνο-
ντας την απόφασή του να αποσυρθεί 
από το Εργατικό Κόμμα, τόνισε ότι η 
κυβέρνηση Γκίλαρντ μπορεί να βασί-
ζεται στην ψήφο του. Η κα Γκίλαρντ 
δήλωσε την Κυριακή ότι ζήτησε και 
από τον πρόεδρο της Βουλής, Πίτερ 
Σλίπερ να παραιτηθεί από την θέση 
του για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Σλίπερ κατηγορείται για κα-
κοδιαχείριση των κρατικών δελτίων 
χρήσης ταξί (cabcharge) και για σε-
ξουαλική παρενόχληση πρώην υπαλ-
λήλου του. Ο ίδιος πάντως αρνείται 
των κατηγοριών.


