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Απ’ το κακό στο χειρότερο βαδίζει το κυβερνών 
Εργατικό Κόμμα, εφόσον άλλη μια δημοσκόπηση, τα 
αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο χθεσινό 
φύλλο της εφημερίδας The Australian, αποκαλύπτει 
ότι το 50% των ψηφοφόρων εμπιστεύονται περισσότε-
ρο τον Συνασπισμό Φιλελεύθερων – Εθνικών, αντί την 
κυβέρνηση Γκίλαρντ, στην διαχείριση της οικονομίας 
της χώρας.

Η δημοσκόπηση της εταιρίας Newspoll, δείχνει ότι 
το ποσοστό των ψηφοφόρων που πιστεύουν ότι η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ διαχειρίζεται σωστά την οικονομία 
της χώρας, μειώθηκε από 34% στο 28%, που είναι το 
χαμηλότερο επίπεδο που γνωρίζει το Εργατικό Κόμμα 
από το 2007.

Την ίδια ώρα το ποσοστό των ψηφοφόρων που πι-
στεύουν ότι ο Συνασπισμός θα μπορούσε να διαχειρι-
στεί καλύτερα την οικονομία της χώρας, αυξήθηκε από 
46% στο 50%.

Έκκληση για ενότητα στους κόλπους του Εργατικού 
Κόμματος, απηύθυνε σε όλα τα στελέχη της παράτα-
ξης, η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, τονίζοντας 
ότι τα αρνητικά σχόλια που έγιναν στα μέσα ενημέρω-
σης από στελέχη του κόμματος «θα έχουν αρνητικές 
συνέπειες στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα στις αμφίρρο-
πες βουλευτικές έδρες».

Στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο. του Εργατικού 
Κόμματος πριν την επανέναρξη των εργασιών της 
Βουλής, η κα Γκίλαρντ, δικαιολόγησε την απόφασή 
της να ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών 
οκτώ μήνες νωρίτερα τονίζοντας ότι δίνει σχήμα και 
τάξη στη χρονιά, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ήρεμη 
και χωρίς εντάσεις εκλογική διαδικασία.

Παρόλα αυτά, το κυβερνών κόμμα σείεται από τις 
βάσεις του τις τελευταίες μέρες, και έχουν γίνει εμφα-
νή τα πρώτα σημάδια αποσύνθεσης στην παράταξη.

Ο κύκλος φθοράς άνοιξε την περασμένη Πέμπτη 
με τη σύλληψη του πρώην βουλευτή του Εργατικού 
Κόμματος, Κρεγκ Τόμσον, για απάτη κατά συρροή. 
Ακολούθησε η «δυσοσμία» των σκανδάλων στο Ερ-
γατικό Κόμμα Νέας Νότιας Ουαλίας, που ξεδιπλώνει 
επίμονα και μεθοδικά η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά 
της Διαφθοράς της Πολιτείας.

Η βόμβα έσκασε το Σάββατο με την επισημοποίηση 

της παραίτησης δύο στελεχών της κυβέρνησης, του 
αρχηγού του Εργατικού Κόμματος στη Γερουσία και 
υπουργού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γερουσιαστή 
Κρις Έβανς και της υπουργού Δικαιοσύνης Νίκολα 
Ρόξον για προσωπικούς λόγους.

Ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, Τόνι Σέ-
ντον, τάραξε τα λιμνάζοντα κομματικά ύδατα, με κα-
ταγγελίες ότι το Εργατικό Κόμμα οδηγείται στην κα-
ταστροφή από διεφθαρμένα στελέχη και ηγέτες που 
προτάσσουν το προσωπικό τους συμφέρον, στο συμ-
φέρον του κόμματος και των μελών του. 

Επιπλέον, τη Δευτέρα δύο δημοσκοπήσεις αποκά-
λυψαν ότι η δημοτικότητα του Εργατικού Κόμματος 
πήρε την κατιούσα. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με 
τη δημοσκόπηση Newspoll αν γινόταν τώρα εκλογές 
ο αντιπολιτευόμενος Συνασπισμός Φιλελευθέρων-
Εθνικών θα κέρδιζε το 56%, μετά και την καταμέτρη-
ση των δεύτερων προτιμήσεων, έναντι 44% του Ερ-
γατικού Κόμματος. Η δημοσκόπηση Galaxy Poll δίνει 
54% στο Συνασπισμό και 46% στους Εργατικούς.

Τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση της ημερο-
μηνίας διενέργειας των εθνικών εκλογών, το κυβερ-
νών κόμμα παρουσιάζει σημάδια αποσύνθεσης που, 
μοιραία, θα κοστίσουν την εξουσία στις εθνικές εκλο-
γές της 14ης Σεπτεμβρίου.

Καλύτερος ο Συνασπισμός 
στην οικονομική διαχείριση 
της χώρας πιστεύουν 
οι περισσότεροι ψηφοφόροι

Από τότε που ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα πολλές 
από τις εκδηλώσεις των ομογενειακών οργανώσεων της 
Αυστραλίας έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Στόχος τους η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυ-
ση διαφόρων φορέων που προσφέρουν φιλανθρωπικές 
υπηρεσίες σε δοκιμαζόμενους Έλληνες.

Την περασμένη εβδομάδα η ΑΧΕΠΑ οργάνωσε εκδή-
λωση, σε παραλιακή τοποθεσία της Μελβούρνης, όπου 
συγκέντρωσε 32.000 για την ενίσχυση της οργάνωσης 
«Κιβωτός του Κόσμου» που δραστηριοποιείται στη μέ-
ριμνα παιδιών που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης και 
υποσιτισμού, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, 
τα περισσότερα από μονογονικές οικογένειες, αλλά και 
πολλά χωρίς γονείς.

Εξάλλου για την ενίσχυση της οργάνωσης «Κιβωτός 
του Κόσμου» το νεοσύστατο τμήμα Αχιλλέας Νο. 24, των 
νέων της ΑΧΕΠΑ Βικτορίας, συγκέντρωσε άλλες 3.000 
δολάρια.

Την ίδια στιγμή και η Ένωση Θεσσαλονικέων «Ο Λευ-
κός Πύργος» συγκέντρωσε 4.000 δολάρια για το Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά όμως οι ομογενείς της Αυστραλίας έχουν 
προσφέρει τον τελευταίο χρόνο πάνω από ένα εκατομ-
μύριο δολάρια σε φορείς της Ελλάδας για να συνδρά-
μουν συμπατριώτες μας που δοκιμάζονται.

Συγκέντρωση χρημάτων 
προς υποστήριξη 
των δοκιμαζόμενων Ελλήνων 

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Έκκληση για ενότητα στο κόμμα
από την Πρωθυπουργό Τζ. Γκίλαρντ


