
Τ ην επιβολή προστίµων σε 
δηµοσιογράφους για την 
δηµοσίευση παραπλανη-

τικών ή λανθασµένων ειδήσε-
ων, ζητά ο Οµοσπονδιακός Βου-
λευτής του Εργατικού Κόµµατος, 
Στιβ Γκίµπονς. Ο βουλευτής 
υποστήριξε στο Κοινοβούλιο ότι 
οι Αυστραλοί άρχισαν να χά-
νουν την πίστη τους στη δηµοσι-
ογραφία και πολλοί εκφράζουν 
ανησυχίες για έλλειψη υπευθυ-
νότητας στον τοµέα.

Ο κ. Γκίµπονς τόνισε ακόµη 
ότι οι προτάσεις της ανεξάρτητης 
επιτροπής Φίνκελστεϊν για τα 
µίντια δεν έχουν επιφέρει απο-

τελέσµατα και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να επιβάλλεται πρόστιµο 
στους δηµοσιογράφους για σο-
βαρά λάθη ή για παραπλάνηση 

του κοινού. «Μόνο µε αυτό τον 
τρόπο θα δούµε κάποια βελτί-
ωση στην σωστή κάλυψη των 
ειδήσεων», τόνισε ο βουλευτής.

O Κόσμος WEDNESDAY 22 AUGUST 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Η ανάκαµψη της δηµοτι-
κότητας της κυβέρνη-
σης Γκίλαρντ συνεχίζε-

ται, αλλά αν γίνονταν σήµερα 
εκλογές το Εργατικό Κόµµα 
θα τις έχανε µε σηµαντική 
διαφορά. Αυτό προκύπτει 
από την τελευταία δηµοσκό-
πηση της εταιρίας Newspoll, 
τα αποτελέσµατα της οποίας 
δηµοσιεύθηκαν στο χθεσινό 

φύλλο της εφηµερίδας The 
Australian. Σύµφωνα µε τη 
δηµοσκόπηση, η δηµοτικότη-
τα της κ. Γκίλαρντ βρίσκεται 
στο ίδιο επίπεδο µε αυτήν του 
Αρχηγού της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Αµποτ 
(38%). Από την ίδια δηµο-
σκόπηση προκύπτει πως, 
µετά και την καταµέτρηση 
των δεύτερων προτιµήσεων, 

ο Συνασπισµός Φιλελευθέ-
ρων-Εθνικών, συγκεντρώνει 
το 53% της προτίµησης των 
ερωτηθέντων έναντι του 47% 
που συγκεντρώνει η Εργατική 
κυβέρνηση. Αυτό σηµαίνει 
ότι η δηµοτικότητα της κυβέρ-
νησης Γκίλαρντ βελτιώθηκε 
κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες, 
από την τελευταία δηµοσκό-
πηση της Newspoll.

Σχεδόν το 50% των αυ-
στραλών εργαζόµενων 
προτιµούν να παραιτη-

θούν από τις δουλειές τους, 
παρά να συζητήσουν κάποιο 
πρόβληµα που τους απασχολεί 
στον χώρο της εργασίας τους, 
µε τον προϊστάµενό τους. Αυτό 
τουλάχιστον είναι το αποτέλε-
σµα έρευνας που διενήργη-
σε ο οργανισµός “R U OK?”, 
που αποκαλύπτει ακόµη ότι οι 
περισσότεροι εργοδότες δεν 
έχουν ειδικευθεί σε πολύπλο-

κα θέµατα που αφορούν σε 
προβλήµατα που πιθανόν να 
αντιµετωπίζουν οι υπάλληλοί 
τους στον χώρο της εργασίας 
τους. Το 46% των ερωτηθέ-
ντων στη δηµοσκόπηση αυτή, 
είπαν ότι θα προτιµούσαν να 
παραιτηθούν από τις δουλειές 
τους παρά να ζουν σε καθηµε-
ρινή βάση το άγχος από κάποιο 
εργασιακό πρόβληµα που τους 
απασχολεί. Σύµφωνα µε την 
υπηρεσία Centre for Corporate 
Health, οι µακροχρόνιες διε-

νέξεις στον χώρο της εργασί-
ας, οδηγούν πολλές φορές σε 
ψυχολογικά προβλήµατα.

Τα 2/3 από τα 1554 άτοµα 
που συµµετείχαν στη δηµο-
σκόπηση αυτή, δήλωσαν ότι 
δεν είναι ικανοποιηµένοι µε 
τους προϊσταµένους τους, ενώ 
το 82% είπαν ότι δεν νιώθουν 
άνετα να συζητήσουν κάποιο 
πρόβληµα που τους απασχολεί 
στον χώρο της εργασίας τους 
µε το αρµόδιο άτοµο της επι-
χείρησης.
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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.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 14
71
1

Οι Αυστραλοί εργαζόμενοι δεν αντέχουν 
το άγχος στον χώρο της εργασίας τους

Πρόστιμα στους δημοσιογράφους για λάθη 
προτείνει Εργατικός Βουλευτής
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