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Στις κηδείες δύο στρατιωτών στο Περθ
Τζούλια Γκίλαρντ και Τόνι Άμποτ

Nέα άνοδο δείχνουν δύο τελευ-
ταίες δηµοσκοπήσεις, τόσο στη 
δηµοτικότητα του Εργατικού 

Κόµµατος, όσο και σ’ αυτή της πρω-
θυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ.

NEWSPOLL
Η πρώτη δηµοσκόπηση, την οποία 

διενήργησε η εταιρία Newspoll, φέρ-
νει το Εργατικό Κόµµα στήθος µε στή-
θος µε τον Συνασπισµό Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών, µετά τη καταµέτρηση 
των σταυρών δεύτερης προτίµησης 
(50 - 50%). Σε σύγκριση µε τα απο-
τελέσµατα προηγούµενης δηµοσκό-
πησης που έγινε πριν 2 βδοµάδες, 
η κυβέρνηση Γκίλαρντ φέρεται να 
βελτίωσε την δηµοτικότητά της κατά 
3 εκατοστιαίες µονάδες στο 36%, ενώ 
παράλληλα η δηµοτικότητα του Συνα-
σπισµού µειώθηκε κατά 5 εκατοστιαί-
ες µονάδες στο 41%, ποσοστό που εί-
ναι το χαµηλότερο που γνωρίζει από 
τον Μάρτιο του 2011.

Όσον αφορά στη δηµοτικότητα της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ 
και του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Αµποτ, η κα 
Γκιλαρντ παρέµεινε επικεφαλής της 
κούρσας, µε το 36% των ψηφοφό-
ρων να δηλώνουν ικανοποιηµένοι 
από το έργο της, ενώ το ποσοστό 
των δυσαρεστηµένων µειώθηκε 5 
εκατοστιαίες µονάδες στο 52%. Ικα-
νοποιηµένοι µε το έργο του κ. Άµποτ 

δήλωσαν το 30% των ερωτηθέντων, 
ενώ το ποσοστό των δυσαρεστηµέ-
νων παρέµεινε στο 60%.

NIELSEN
Την ίδια ώρα, η τελευταία δηµοσκό-

πηση της εταιρίας Nielsen, παρουσιά-
ζει βελτιωµένη τη δηµοτικότητα του 
Εργατικού Κόµµατος κατά 2 εκατοστι-
αίες µονάδες. Παρ’ όλα αυτά όµως ο 
Συνασπισµός - µετά τη καταµέτρηση 
των σταυρών δεύτερης προτίµησης 
- φέρεται να προηγείται της κυβέρ-

νησης Γκίλαρντ µε 53% έναντι 47%. 
Επίσης, το Εργατικό Κόµµα έλαβε το 
34% των ψήφων, ενώ η εκλογική 
δύναµη της αξιωµατικής αντιπολί-
τευσης παρέµεινε στο 45%. Στο 10% 
βρίσκεται η δύναµη του κόµµατος των 
πράσινων, ενώ στην τελευταία σφυγ-
µοµέτρηση είχε λάβει 11%.

Η ίδια δηµοσκόπηση παρουσιάζει 
την κα Γκίλαρντ ως προτιµητέα πρω-
θυπουργό µε 47% έναντι 44% που 
συγκεντρώνει ο αρχηγός της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης.

Eνταση και επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο σε διαδή-
λωση µουσουλµάνων µπροστά από το αµερικανικό 
προξενείο του Σίδνεϊ. Οι αστυνοµικές δυνάµεις συνέ-

λαβαν έξι άτοµα, εκ των οποίων το ένα προφυλακίστηκε. 
Πρόκειται για τον 29χρονο µποξέρ, Άχµεντ Ελοµάρ, πατέ-
ρα τριών παιδιών, που θα προσαχθεί στο δικαστήριο σή-
µερα, Τρίτη.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν βίαια για το αντι-
ισλαµικό αµερικανικό φιλµ µπροστά στο κτίριο του προ-
ξενείου, κρατώντας πανό τα οποία καλούσαν σε «αποκε-
φαλισµό όλων όσοι προσβάλλουν τον προφήτη Μωάµεθ» 
και πετώντας µπουκάλια και παπούτσια στην πρόσοψη του 
κτιρίου. Φωνάζοντας «Κάτω οι ΗΠΑ», το πλήθος - ανάµε-
σά τους και παιδιά - συγκρούσθηκε µε αστυνοµικούς, οι 
οποίοι προσπάθησαν να το απωθήσουν κάνοντας χρήση 
χηµικών . Ένας διαδηλωτής τραυµατίστηκε και µεταφέρ-
θηκε στο νοσοκοµείο. Οι δυνάµεις ασφαλείας κατάφεραν 
να απωθήσουν το συγκεντρωµένο πλήθος από τον χώρο 
του προξενείου. Στην συνέχεια οι µουσουλµάνοι κατευ-
θύνθηκαν στο γειτονικό Χάϊντ Παρκ όπου και προσευχή-
θηκαν υπό το βλέµµα των αστυνοµικών. 

Τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν οι διαδηλωτές στο 
Σίδνεϊ, καταδίκασε ο πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας, 
Μπάρι Ο’ Φάρελ, τονίζοντας ότι προκειµένου να διαµαρ-
τυρηθούν για την αντι-ισλαµική ταινία «Η αθωότητα των 
µουσουλµάνων», έδειξαν «το απαράδεκτο πρόσωπο του 
πολυπολιτισµού». Ο κ. Ο’ Φάρελ είπε ότι στην Αυστρα-
λία οι πολίτες έχουν το δηµοκρατικό δικαίωµα να διαµαρ-
τύρονται, αλλά η ελευθερία έκφρασης συµβαδίζει µε την 
υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η νοµιµότητα.

Aύριο Τετάρτη επιστρέφουν στην 
οµοσπονδιακή Βουλή, τόσο η 
πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-

λαρντ, όσο και ο αρχηγός της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ. Οι 
δύο πολιτικοί ηγέτες βρίσκονται στο 

Περθ όπου παραβρέθηκαν χθες ∆ευτέ-
ρα στην κηδεία του Αυστραλού στρατιώ-
τη που σκοτώθηκε πρόσφατα σε πτώση 
ελικοπτέρου στο Αφγανιστάν, Μέρβιν 
Μακντόναλντ. Θα παραµείνουν δε στην 
πρωτεύουσα της ∆υτικής Αυστραλίας 

και σήµερα Τρίτη, για να παραστούν και 
στην κηδεία του άλλου στρατιώτη που 
σκοτώθηκε µαζί µε δύο συναδέλφους 
του στις 29 Αυγούστου, από τα πυρά έν-
στολου στρατιώτη των Αφγανικών ενό-
πλων δυνάµεων, Τζέϊµς Μάρτιν.

Αυξήθηκε η εκλογική δύναµη 
του Εργατικού Κόµµατος

Ένταση και επεισόδια 
σε διαδήλωση 
μουσουλμάνων 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 
ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • ΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Την 23η Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 191 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς, από τους γενναίους του έθνους.
Την μεγάλη ημέρα όπου ανώνυμοι και επώνυμοι έδωσαν τα πάντα υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Ο σύλλογός μας θα έχει δωρεάν πλούσιο πρόγραμμα για τα παιδιά με jumping castles, magicians, face painting & farmyard animals κτλ. 
Τιμή εισόδου μετά φαγητού για μεγάλους $35 (χωρίς ποτά). Για παιδιά κάτω των 12 ετών είσοδος δωρεάν όταν συνοδεύονται από γονείς.

Για άλλη μια φορά ο Παναρκαδικός Σύλλογος προσκαλεί όλα τα μέλη του και τους υποστηρικτές του 
να παρευρεθούν στην εκκλησία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο Liverpool, το πρωΐ για την αρτοκλασία 
και έπειτα στο γλέντι που θα ακολουθήσει στο Ashbury Bowling Club, στο Ashbury, από τις 12:30 το μεσημέρι.

Για να κλείσετε θέσεις τηλεφωνήστε πριν τις 20 Σεπτεμβρίου στους George Argyropoulos 9311 4290, 
Poppy Davos 9642 1677, Phillip Koinis 0419 380 500, Con Kourtis 9349 8190, Steve Kokkinis 0434 609 17714
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