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Σε ανοδική πορεία βρίσκεται 
η δηµοτικότητα της κυβέρ-
νησης Γκίλαρντ, σύµφωνα 

µε την τελευταία δηµοσκόπη-
ση που διενήργησε η εταιρία 
Newspoll, τα αποτελέσµατα της 
οποίας δηµοσιεύθηκαν στο χθε-
σινό φύλλο της εφηµερίδας The 
Australian. Συγκεκριµένα, µετά 
την άνοδο 3% που παρουσίασε 
µετά την κατάθεση του τελευταί-
ου οικονοµικού προϋπολογι-
σµού στις 8 Μαϊου, η δηµοτικό-
τητα του κυβερνώντος Εργατικού 
Κόµµατος φέρεται να έχει βελτι-
ωθεί κατά επιπλέον 2 εκατοστι-
αίων µονάδων στο 32%. Την 
ίδια ώρα η δηµοτικότητα του 
Συνασπισµού Φιλελεύθερων- 
Εθνικών βελτιώθηκε κατά 1% 
στο 46%, ενώ αυτή του κόµµα-
τος των Αυστραλών Οικολόγων 
παρέµεινε αµετάβλητη στο 12%. 
Αν οι ψηφοφόροι είχαν να επι-
λέξουν ανάµεσα στα δύο µεγάλα 
πολιτικά κόµµατα της χώρας, ο 
Συνασπισµός θα συγκέντρωνε 
το 54% έναντι 46% του Εργατι-
κού Κόµµατος.

Την ίδια ώρα, σε ανοδική πο-
ρεία βρίσκεται και η προσωπική 

δηµοτικότητα της πρωθυπουρ-
γού Τζούλια Γκίλαρντ που ανήλ-
θε στο 40% (από 36%), ενώ 
αυτή του αρχηγού της οµοσπον-
διακής αντιπολίτευσης παρου-
σιάζει πτώση 3% στο 37%. Το 
ποσοστό αυτό είναι το χαµηλότε-
ρο που γνωρίζει ο κ. Άµποτ από 

τότε που ανέλαβε τα ηνία του 
Συνασπισµού. Σύµφωνα µε την 
εφηµερίδα The Australian, η κα-
τακόρυφη πτώση στην προσω-
πική δηµοτικότητα του κ. Άµποτ 
οφείλεται στην επιθετική πολιτι-
κή που ακολουθεί στο θέµα του 
βουλευτή Κρεγκ Τόµσον.

Μεγάλη εκστρατεία για 
την ενθάρρυνση των 
ψηφοφόρων να µην 

αµελήσουν να εγγραφούν 
στους εκλογικούς καταλόγους 
και να ασκούν το εκλογικό 
τους δικαίωµα, λανσάρισε 
χθες το Αυστραλιανό Εκλογι-
κό Γραφείο (AEC). Τελευταία 
στοιχεία που δόθηκαν στη δη-
µοσιότητα, αποκαλύπτουν ότι 
στη Νέα Νότια Ουαλία περίπου 
µισό εκατοµµύριο ψηφοφόροι 
δεν είναι εγγεγραµµένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους. Η νέα 
εκστρατεία του ΑΕC «Count Me 

In», σκοπεύει στην ενθάρρυν-
ση των ψηφοφόρων να ανα-
νεώνουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία στους εκλογικούς κα-
ταλόγους, ώστε στις επόµενες 
οµοσπονδιακές εκλογές να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωµα. «Σήµερα στη Ν.Ν.Ο. 
υπάρχουν 475.800 άτοµα που 
έχουν δικαίωµα ψήφου αλλά 
δεν είναι εγγεγραµµένα στους 
εκλογικούς καταλόγους. Τα 
άτοµα αυτά θα µπορούσαν να 
γεµίσουν το στάδιο του Σίδνεϊ 
Κρίκετ Γκράουντ 11 φορές. 
Και φυσικά αυτό δεν αποτελεί 

καλά νέα για την δηµοκρατία 
µας», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο ∆ιευθυντής του  ΑΕC στη 
Ν.Ν.Ο., Doug Orr. Οι κάτοι-
κοι της πολιτείας θα λάβουν 
ταχυδροµικώς µια κάρτα στην 
οποία αναφέρονται οι σχετι-
κές διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθήσει ένα άτοµο για την 
ανανέωση των προσωπικών 
του στοιχείων στους εκλογι-
κούς καταλόγους. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο της εκστρατείας 
αυτής, θα καταχωρηθούν δια-
φηµίσεις στον γραπτό και ηλε-
κτρονικό Τύπο.

Σηµαντική αύξηση στα δη-
µοτικά τέλη αναµένεται 
να σηµειωθεί στη Ν.Ν.Ο. 

µετά την επιβολή του φόρου 
στις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Ο φόρος αυτός θα 
αρχίσει να επιβάλλεται από την 
1η Ιουλίου µε τους 500 µεγα-
λύτερους ρυπαντές της χώρας 
να πληρώνουν $23 τον τόνο 
διοξειδίου του άνθρακα που 
εκπέµπουν στην ατµόσφαιρα. 
Το κόστος αυτό θα συνεχίσει 
να αυξάνεται µέχρι το 2015, 
όταν η χώρα θα θέσει σε εφαρ-
µογή το πρόγραµµα εµπορίας 
ρύπων.

Ο υπουργός Τοπικής Αυτο-

διοίκησης της Ν.Ν.Ο., Ντον 
Πέϊτζ, δήλωσε χθες ότι ο φό-
ρος ρύπανσης θα σπρώξει 
ανοδικά τα δηµοτικά τέλη στην 
πολιτεία. «Ο φόρος ρύπανσης 
δεν θα αυξήσει µόνο τους λο-
γαριασµούς κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύµατος. Θα σπρώξει 
ανοδικά και τα έξοδα των δή-
µων, που αναπόφευκτα θα πε-
ράσουν το κόστος στα δηµοτι-
κά τους τέλη», τόνισε ο κ. Πέϊτζ.

Στη συνέχεια ο υπουργός 
έδωσε σαν παράδειγµα την 
∆ηµαρχία του Σίδνεϊ, όπου ο 
φόρος ρύπανσης αναµένεται 
να αυξήσει τα έξοδά της κατά 
$921,327.

Καλά νέα για την κυβέρνηση Γκίλαρντ

Μισό εκατοµµύριο ψηφοφόροι της Ν.Ν.Ο.
δεν είναι εγγεγραµµένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους

Ο φόρος ρύπανσης θα αυξήσει τα δημοτικά τέλη
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Ν.Ν.Ο., Ντον Πέϊτζ.

∆ηµοφιλέστερη του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
παραµένει η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ.


