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«Ολοι στο Εργατικό Κόµµα πρέ-
πει να ενώσουµε τις δυνάµεις 
µας για να αποτρέψουµε πι-

θανή νίκη του Τόνι Άµποτ στις επόµενες 
οµοσπονδιακές εκλογές». Την δήλωση 
αυτή έκανε ο πρώην πρωθυπουργός της 
χώρας, Κέβιν Ραντ, σε συνέντευξή του στο 
κρατικό κανάλι του ΑΒC. Στην ερώτηση αν 
υπάρχει το ενδεχόµενο νέας διεκδίκησης 
της αρχηγίας του Εργατικού Κόµµατος από 

την κα Γκίλαρντ, ο κ. Ραντ είπε ότι «απά-
ντηση στο ερώτηµα αυτό δόθηκε τον πε-
ρασµένο Φεβρουάριο, όταν το κόµµα στή-
ριξε την κα Γκίλαρντ µε 71 ψήφους υπέρ 
και 31 κατά». «Αυτό που προέχει αυτή τη 
στιγµή, είναι όλοι στο Εργατικό Κόµµα να 
σηκώσουµε τα µανίκια και να ενώσουµε 
τις δυνάµεις µας ώστε να αποτρέψουµε πι-
θανή νίκη του Τόνι Άµποτ στις επόµενες 
οµοσπονδιακές εκλογές», τόνισε ο κ. Ραντ.

Ο οµοσπονδιακός υπουργός Φυσικών 
Πόρων, Μάρτιν Φέργκιουσον, ζήτη-
σε από τον αρχηγό της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, να κλείσει το 
στόµα σε όλα τα στελέχη του Συνασπισµού 
που αντιτίθενται στις ξένες επενδύσεις και 
που - όπως υποστήριξε - στέλνουν αρνη-
τικά µηνύµατα στη διεθνή αγορά. «Τα αρ-
νητικά αυτά µηνύµατα αποθαρρύνουν τους 

ξένους επενδυτές», δήλωσε ο υπουργός 
σε οµιλία του σε Κινεζικό Επιχειρηµατικό 
Φόρουµ που έγινε στο Σίδνεϊ. Όπως είναι 
γνωστό, ο βουλευτής του Εθνικού Κόµµα-
τος, Μπάρναµπι Τζόουνς, προκάλεσε ανα-
στάτωση στους κόλπους του Συνασπισµού, 
όταν τάχθηκε ενάντια στην προτεινόµε-
νη πώληση της µεγάλης βαµβακοφυτείας 
Cubbie Station, σε κινεζική εταιρία.

Εµπρηστική ενέργεια πιστεύεται ότι 
ήταν η µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 
στο βόρειο Κουίνσλαντ και η οποία 

απείλησε προχθές ορισµένες κατοικίες, 
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή δεκάδων κα-
τοίκων της περιοχής. Σύµφωνα µε εκπρό-
σωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τρία 
σπίτια εκκενώθηκαν το βράδυ της ∆ευτέ-
ρας στην περιοχή Millstream νοτιοδυτικά 
του Cairns.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που 
ξέσπασε το περασµένο Σάββατο, βρίσκο-
νται στην περιοχή δεκάδες πυροσβέστες 
και εθελοντές. «Πιστεύουµε ότι πρόκειται 
για εµπρηστική ενέργεια», δήλωσε ο ανώ-
τατος αξιωµατούχος της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας του Κουίνσλαντ, Ίαν Τόµας, 
τονίζοντας ότι τον τελευταίο καιρό έχουν 
εκδηλωθεί στην περιοχή πυρκαγιές που 
θεωρούνται «πολύ ύποπτες». Κατακόρυφη πτώση στην δηµοτι-

κότητα του Εργατικού Κόµµατος 
στη Νότια Αυστραλία, δείχνει 

τελευταία δηµοσκόπηση της εταιρίας 
Newspoll, τα αποτελέσµατα της οποίας 
δηµοσιεύθηκαν στο χθεσινό φύλλο της 
εφηµερίδας The Australian. Η δηµο-
σκόπηση φέρνει την δηµοτικότητα του 
κυβερνώντος Εργατικού Κόµµατος στο 
χαµηλότερο επίπεδο από το 1993. Αν 
γίνονταν εκλογές σήµερα θα τις κέρδιζε 

το Φιλελεύθερο Κόµµα που θα συγκέ-
ντρωνε το 43% των ψήφων, έναντι 28% 
που θα συγκέντρωναν οι Εργατικοί. Αν 
οι ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν ανά-
µεσα στα δύο µεγάλα κόµµατα, το 57% 
θα ψήφιζαν Φιλελεύθερο Κόµµα και το 
43% Εργατικό. Παρ’ όλα αυτά ο πολι-
τειακός πρωθυπουργός, Τζέϊ Γουέδεριλ 
συνεχίζει να είναι δηµοφιλέστερος της 
αρχηγού της αντιπολίτευσης, Ίσοµπελ 
Ρέντµοντ (40% έναντι 27%).

Πολύ πιθανή θεωρείται η επιστρο-
φή του πρώην πρωθυπουργού της 
Ν.Ν.Ο., Μόρις Ιέµα, στην πολιτική 

και µάλιστα σε οµοσπονδιακό επίπεδο. 
Τις τελευταίες µέρες κυκλοφορούν έντο-
νες φήµες ότι το Εργατικό Κόµµα θα ζη-
τήσει από τον κ. Ιέµα να διεκδικήσει την 
έδρα Barton στις επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές. Την έδρα αυτή πιστεύεται ότι θα 
εγκαταλείψει ο πρώην Γενικός Εισαγγελέ-
ας, Ρόµπερτ Μακλέλαντ, ο οποίος άφησε 
να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αποσυρθεί 

οριστικά από την πολιτική. Σε χθεσινές 
του δηλώσεις από τη Νέα Υόρκη, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουρ-
γός της Βικτώριας, γερουσιαστής Μποµπ 
Καρ, εξέφρασε την άποψη ότι αν ο κ. 
Μακλέλαντ παραιτηθεί, τότε δεν µπορεί 
να σκεφτεί πιο κατάλληλο υποψήφιο από 
τον κ. Ιέµα. «Ο κ. Ιέµα είναι ένας τίµιος και 
πολύ εργατικός πολιτικός, τον οποίο κα-
κοµεταχειρίστηκε το Εργατικό Κόµµα όταν 
διατελούσε πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ο.», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καρ.

Ενωμένοι μπορούμε να αποτρέψουμε
πιθανή νίκη του Τόνι Άμποτ στις εκλογές

Οι κριτές των ξένων επενδύσεων
στέλνουν αρνητικά μηνύματα στη διεθνή αγορά

Εμπρηστική ενέργεια η πυρκαγιά 
στο βόρειο Κουίνσλαντ

Σημαντική πτώση στη δημοτικότητα
του Εργατικού Κόμματος Νότιας Αυστραλίας

Πιθανή επιστροφή του Ιέµα 
στην πολιτική

ΚΕΒΙΝ ΡΑΝΤ:ΜΑΡΤΙΝ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ: 

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NEWSPOLL

ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  
οργανώνει ολοήμερη εκδρομή για προσκύνημα  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Queanbeyan,
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της λειτουργίας θα γευματίσουμε στο χολ της εκκλησίας.
Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και ψωμάκια, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρας  
και καφέ στην Ελληνική Λέσχη.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Surry Hills, Coles Earlwood,  
Punchbowl, 11 ROSSMORE Av. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του συλλόγου από 9 έως 6, Δευτέρα - Σάββατο 9567 6005.

Ζητήστε τον Μιχάλη ή Δημήτρη στον κο Αδαμόπουλο 9599 4662,  
στην κα Μπαντούνα  9708 2450, κα Στασινοπούλου 9787 2279,  

κα Βασιλοπούλου 9597 5218, κα Ρένα 9558 5997.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
95
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Ο πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Τζέϊ Γουέδεριλ.

Ο κ. Μάρτιν Φέργκιουσον.


