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Πανικό προκάλεσαν στους κόλπους 
του Συνασπισµού Φιλελεύθερων-
Εθνικών, τα αποτελέσµατα των τε-

λευταίων δηµοσκοπήσεων, που δείχνουν 
σηµαντική αύξηση στην εκλογική δύναµη 
του Εργατικού Κόµµατος. Συγκεκριµένα, 
πολλά στελέχη του Συνασπισµού πιστεύουν 
ότι ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης, Τόνι Άµποτ, θα πρέπει να προβεί σε 
ανασχηµατισµό του σκιώδους υπουργικού 
του Συµβουλίου. Την πρόταση αυτή απέρρι-
ψε κατηγορηµατικά ο σκιώδης βουλευτικός 
γραµµατέας, Τόνι Σµιθ, ο οποίος υποστήρι-
ξε ότι ο Συνασπισµός διαθέτει µια καλή και 
σταθερή οµάδα πολιτικών στην «πρώτη του 
γραµµή». Όπως γράψαµε χθες, η δηµοτικό-
τητα της κυβέρνησης Γκίλαρντ παρουσιάζει 
εντυπωσιακή ανάκαµψη, σύµφωνα µε δυο 
νέες δηµοσκοπήσεις. Ενώ πριν λίγους µή-
νες οι δηµοσκοπήσεις έφεραν την Εργατι-
κή κυβέρνηση µειοψηφίας «ξεγραµµένη», η 
δηµοσκόπηση Newspoll που δηµοσιεύθηκε 
τη ∆ευτέρα στην εφηµερίδα The Australian 
φέρει την κυβέρνηση της Τζούλιας Γκίλαρντ 
να συγκεντρώνει το 50% των ερωτηθέντων 
(µετά την καταµέτρηση και των δεύτερων 
προτιµήσεων) όσο και ο Συνασπισµός Φι-
λελεύθερων-Εθνικών.

Τον τελευταίο µήνα η δηµοτικότητα των 
Εργατικών, σύµφωνα µε την ίδια δηµοσκό-

πηση, αυξήθηκε τρεις µονάδες και του Συ-
νασπισµού µειώθηκε πέντε µονάδες. Σύµ-
φωνα µε την ίδια δηµοσκόπηση το 46% 
θεωρεί καταλληλότερη για πρωθυπουργό 
την Τζούλια Γκίλαρντ έναντι του 32% που 
συγκεντρώνει ο αρχηγός της αντιπολίτευ-
σης, Τόνι  Άµποτ. Αύξηση της δηµοτικότη-
τας των Εργατικών δείχνει και η δηµοσκό-
πηση της εταιρίας Nielsen που δηµοσίευσαν 
προχθές οι εφηµερίδες του συγκροτήµατος 
Φαίρφαξ. Η δηµοσκόπηση αυτή δείχνει 
όµως πως αν γινόταν τώρα εκλογές θα τις 
κέρδιζε ο Συνασπισµός αφού συγκεντρώνει 
το 53% (µετά την καταµέτρηση των δεύτε-
ρων προτιµήσεων) έναντι του 47% που συ-
γκεντρώνουν οι Εργατικοί.

Η ίδια δηµοσκόπηση φέρει την Τζούλια 
Γκίλαρντ να συγκεντρώνει το 47% έναντι 
44% του αρχηγού της αντιπολίτευσης Τόνι 
Αµποτ. Σύµφωνα µε την δηµοσκόπηση της 
εταιρίας Nielsen αν αρχηγός των Εργατικών 
ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ, 
τότε θα κέρδιζαν άνετα τις εκλογές αφού ο 
τελευταίος προηγείται µε 55% έναντι 37% 
της Τζούλια Γκίλαρντ. Αλλά και ο πρώην 
αρχηγός των Φιλελευθέρων Μάλκοµ Τέρ-
νµπουλ είναι σηµαντικότατα δηµοφιλέστε-
ρος του Τόνι Άµποτ αφού συγκεντρώνει 
το 63% των ερωτηθέντων έναντι 30% του 
σηµερινού ηγέτη του Συνασπισµού.

Την προθυµία του να προχωρήσει στη 
λήψη µέτρων ενάντια στους ξένους 
υπηκόους που συµµετείχαν στα βίαια 

επεισόδια του Σαββατοκύριακου, εξέφρασε 
ο υπουργός Μετανάστευσης, Κρις Μπόου-
εν. Ο κ. Μπόουεν τόνισε ότι τα άτοµα που 
προκάλεσαν τα επεισόδια στη διάρκεια 
της διαδήλωσης των µουσουλµάνων έξω 
από το αµερικανικό προξενείο στο Σίδνεϊ, 
αφού αναγνωριστούν από την αστυνοµία, 
θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Όπως είναι γνωστό, 17 άτοµα τραυ-
µατίστηκαν το περασµένο Σάββατο όταν 
εκατοντάδες µουσουλµάνοι διαδήλωσαν 
βίαια για το αντι-ισλαµικό αµερικανικό 
φιλµ µπροστά στο κτίριο του προξενεί-
ου, κρατώντας πανό τα οποία καλούσαν 
σε «αποκεφαλισµό όλων όσοι προσβάλ-
λουν τον προφήτη Μωάµεθ» και πετώντας 
µπουκάλια και παπούτσια στην πρόσοψη 
του κτιρίου. Φωνάζοντας «Κάτω οι ΗΠΑ», 
το πλήθος - ανάµεσά τους και παιδιά- συ-
γκρούσθηκε µε αστυνοµικούς, οι οποίοι 
προσπάθησαν να το απωθήσουν κάνοντας 
χρήση χηµικών. Οι δυνάµεις ασφαλείας 
κατάφεραν να απωθήσουν το συγκεντρω-
µένο πλήθος από τον χώρο του προξενεί-
ου, ενώ συνελήφθησαν έξι άτοµα.

Τα επεισόδια καταδίκασαν όλα τα πολιτι-
κά κόµµατα της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, γερουσιαστής 
Μποµπ Καρ, τόνισε χαρακτηριστικά ότι 
τα άτοµα που προωθούν τον θάνατο δι’ 
αποκεφαλισµού, θα απογοητευθούν που 

µετανάστευσαν στην Αυστραλία. Στη Μελ-
βούρνη λήφθηκαν δρακόντεια µέτρα προ-
στασίας του εκεί αµερικανικού προξενείου, 
εφόσον εκφράζονταν φόβοι για επανάλη-
ψη των επεισοδίων.

Τέλος, να σηµειωθεί ότι ο Λίµπεραλ γε-
ρουσιαστής της Νότιας Αυστραλίας, Κόρι 
Μπερνάρντι, υποστήριξε στην ιστοσελίδα 
του ότι τα βίαια επεισόδια του Σαββάτου, 
σχετίζονται µε τον πολυπολιτισµό στην Αυ-
στραλία. «Τα επεισόδια αυτά κρούουν τον 
κώδωνα στους αφελείς που αρνούνται να 
δεχθούν ότι εµφανίστηκε ήδη στο αυστρα-
λιανό προσκήνιο ένα πολύ µεγάλο πρό-
βληµα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ιστο-
σελίδα του ο γερουσιαστής Μπερνάρντι.

Οι ταραξίες θα οδηγηθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης 
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