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Στον πάτο συνεχίζει να βρίσκεται η δημοτικότητα του Εργατι-
κού Κόμματος στη Νέα Νότια Ουαλία, σύμφωνα με τελευταία δη-
μοσκόπηση που διενήργησε η εταιρία Nielsen, τα αποτελέσματα 
της οποίας δημοσιεύθηκαν στα χθεσινά φύλλα των εφημερίδων 
του εκδοτικού συγκροτήματος Fairfax Media.

Συγκεκριμένα, το Εργατικό Κόμμα υποστηρίζουν μόνο το 23% 
των ψηφοφόρων της πολιτείας, ενώ η κυβέρνηση Συνασπισμού 
συγκεντρώνει το 52% των προτιμήσεων και οι Πράσινοι το 10%.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων προτίμησης, η κυβέρνηση 
του κ. Μπάρι Ο’Φάρελ συγκεντρώνει το 63% των ψήφων, έναντι 
37% που συγκεντρώνει το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα.

Στα ύψη παραμένει και η προσωπική δημοτικότητα του κ. 
Ο’Φάρελ (62% έναντι 25% του Αρχηγού της πολιτειακής Αντι-
πολίτευσης, Τζον Ρόμπερτσον), ο οποίος να σημειωθεί γιόρτα-
σε χθες την 2η επέτειο της κυβέρνησής του στην εξουσία της 
Ν.Ν.Ουαλίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720
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Βατερλό του Εργατικού Κόμματος προμηνύει τελευταία δημοσκόπηση

ΚΡΗΤΗ: 4000 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΗμερομΗνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 
Ώρα: 7 μ.μ.
Τοπος: St George Bank Auditorium, 
4-16 Montgomery St, Kogarah
είςίΤΗρίο: $15
επίκοίνΏνία:  9750 0440 ή email 
greekfestival@goc.com.au
ΓλΏςςα:  αφήγηση στα αγγλικά, με αγγλικές 
μεταφράσεις τραγουδιών κλπ. 

Η ιστορία της μεγαλονήσου σε εικόνες και 
ήχους, με ζωντανή μουσική, τραγούδια και 
χορούς από την αρχαία, τη μεσαιωνική και 
τη σύγχρονη εποχή. 
Μουσικούς: Η Κυριακή και ο Δημήτρης 
Κουμπαρούλης (αρχαία και μεσαιωνική 
μουσική), ο Αντώνης Πετραντωνάκης και 
ο Άγγελος Γκούτσιος (παραδοσιακές και 
σύγχρονες μελωδίες και τραγούδια). 
Αναγνώσματα: Χριστίνα Κανελλάκη. Συντο-
νιστής και αφηγητής: Dr Alfred Vincent.
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Το 31ο  Eλληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ σε 
συνεργασία με το Kogarah City Council 
παρουσιάζει Στον πάτο και 

η δημοτικότητα
του Εργατικού 
Κόμματος Ν.Ν.Ο.

Ο Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας,
 κ. Μπάρι Ο’Φάρελ

Βατερλό του Εργατικού Κόμματος στις εκλογές της 
14ης Σεπτεμβρίου προβλέπει τελευταία δημοσκό-
πηση της εταιρίας Newspoll. 
Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση αυτή – που διε-
νεργήθηκε μετά τα δραματικά γεγονότα της προ-
ηγούμενης βδομάδας - προβλέπει ότι στις επόμε-
νες ομοσπονδιακές εκλογές θα χάσουν τις έδρες 
τους μέχρι και 30 Εργατικοί βουλευτές!
Τα αποτελέσματα του «γκάλοπ» δημοσιεύθη-
καν στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας The 
Australian και φέρνουν τη δημοτικότητα του 
κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στο πολύ 
χαμηλό ποσοστό του 30% (από 35% που 
ήταν στην τελευταία δημοσκόπηση) και αυτή 
του Συνασπισμού Φιλελεύθερων – Εθνικών 
στο 50% (από 44%).

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων προτίμησης, 
ο Συνασπισμός συγκεντρώνει το 58% των ψή-
φων και το Εργατικό Κόμμα το 42%.
Την ίδια ώρα η προσωπική δημοτικότητα της 
Πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, έπεσε στο χα-
μηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 μηνών.
Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άμποτ, είναι αυτή τη στιγμή ο προτιμητέος 
πρωθυπουργός έχοντας την υποστήριξη του 43% 
των ψηφοφόρων, έναντι του 35% που υποστηρί-
ζουν την κα Γκίλαρντ.
Η Πρωθυπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει τα 
αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τονίζοντας ότι 
δεν χρειάζεται τα “γκάλοπς” να της πουν ότι «το 
Εργατικό Κόμμα πέρασε μια φοβερή βδομάδα».
Ο υπουργός Εξωτερικών, Μπομπ Καρ, υποστή-

ριξε ότι οι ψηφοφόροι δεν θέλουν μια κυβέρνηση 
Συνασπισμού με ηγέτη τον Τόνι Άμποτ, παρόλο 
που η δημοσκόπηση δείχνει ακριβώς το αντίθετο.
«Οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν τον Συνασπισμό, 
λόγω της συμπεριφοράς των Εργατικών», δήλω-
σε από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, ο Αυστρα-
λός ΥΠΕΞ.
«Το Εργατικό Κόμμα πρέπει να παραμερίσει 
τα δραματικά γεγονότα της προηγούμενης 
βδομάδας και να έρθει σε άμεση επαφή με τον 
αυστραλιανή λαό. Άλλωστε έχουμε αποδείξει 
ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα σω-
στά. Το αποδείξαμε με τη δημιουργία σχεδόν 
ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας και 
την διατήρηση του πληθωρισμού σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα», τόνισε ο κ. Καρ.

ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 30 ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ!


