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Μάχη «στήθος με στήθος» για τις εκλογές της 2ας Ιουλίου

Συνέχιση των βροχοπτώσεων  
και πλημμύρες προβλέπει η  
Μετεωρολογική Υπηρεσία στη ΝΝΟ

603,000 παιδιά στην Αυστραλία ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας!Ε

νώ έχει αρχίσει η αντί-
στροφη μήτρηση για τις 
εκλογές της 2ας Ιουλίου, 
άλλη μια δημοσκόπηση 

τα αποτελέσματα της οποίας δό-
θηκαν στη δημοσιότητα χθες, 
φέρνει τον Συνασπισμό Φιλελευ-
θέρων – Εθνικών και το Εργατι-
κό Κόμμα  να ισοβαθμούν συγκε-
ντρώνοντας το καθένα ποσοστό 
50% των ψήφων στη δεύτερη 
κατανομή. 
Η τελευταία δημοσκόπηση που 
διενήργησε η εταιρία Newspoll 
για λογαριασμό της εφημερίδας 
“The Australian” δείχνει ότι η 
μάχη «στήθος με στήθος» των 
δύο μεγαλύτερων πολιτικών πα-
ρατάξεων της χώρας, συνεχίζεται 
για έκτη συνεχή βδομάδα. Ο Αρ-
χηγός του Εργατικού Κόμματος, 
Bill Shorten, ανακοίνωσε την Κυ-
ριακή ότι η προεκλογική του εκ-
στρατεία θα επικεντρωθεί το τε-
λευταίο δεκαπενθήμερο προ των 
εκλογών, στον νευραλγικό τομέα 
της υγείας. «Οι εκλογές της 2ας 
Ιουλίου αποτελούν δημοψήφι-

σμα στο κρατικό σύστημα ασφά-
λειας υγείας Medicare”, δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Shorten. 
Από την πλευρά του ο Πρωθυ-
πουργός Malcolm Turnbull υπο-
στήριξε ότι «δεν πρόκειται ποτέ 
να ιδιωτικοποιηθεί το Medicare” 
κάτω από μια Κυβέρνηση Συνα-
σπισμού. Ο κ. Turnbull χαρακτή-
ρισε «αισχρή» την διαφημιστική 
εκστρατεία του Εργατικού Κόμμα-
τος, στην οποία ο πρώην Πρωθυ-
πουργός Bob Hawke υποστηρίζει 
ότι ο Συνασπισμός σκοπεύει να 
ιδιωτικοποιήσει το Medicare. 
«Το Εργατικό Κόμμα πρέπει επι-
τέλους να σταματήσει την παρα-

πληροφόρηση του αυστραλιανού 
λαού», ήταν η χαρακτηριστική 
δήλωση του Πρωθυπουργού. 
Από την πλευρά του όμως ο Αρ-
χηγός της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης, τόνισε ότι ο κ. Turnbull 
αποκρύπτει την αλήθεια εφόσον 
η κυβέρνησή του σκοπεύει να 
αναθέσει το σύστημα πληρωμών 
του Medicare σε ιδιωτική εταιρία, 
ως πρώτο βήμα πριν την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση του κρατικού συ-
στήματος ασφάλειας υγείας.
Η δήλωση αυτή υποχρέωσε τον 
Πρωθυπουργό να ανακοινώσει 
αργότερα ότι ο Συνασπισμός έχει 
αναθεωρήσει τα σχέδιά του και 
δεν πρόκειται να προχωρήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση. Το 
Εργατικό Κόμμα έχει ήδη ανα-
κοινώσει, ότι σε περίπτωση που 
κερδίσει τις εκλογές στις 2 Ιουλί-
ου, σκοπεύει να αυξήσει την χρη-
ματοδότηση των νοσοκομείων 
κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια, 
σε σχέση με ό,τι προβλέπεται 
στον προϋπολογισμό του Συνα-
σπισμού.

Συνέχιση των σφοδρών βροχοπτώσεων και των δυνατών ανέ-
μων τόσο στο Σίδνεϊ όσο και στο νότιο τμήμα της Νέας Νότι-
ας Ουαλίας, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία 
προειδοποιεί παράλληλα ότι θα σημειωθούν πλημμύρες πα-
ρόμοιες με αυτές που προκάλεσε η κακακοκαιρία πριν ένα δε-
καπενθήμερο.
Την ίδια ώρα οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος να υπερχειλίσει ο υδατοφράκτης του Warragamba.
Το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις σε 
πολλές περιοχές της Πολιτείας. Στην περιοχή του Lightning 
Ridge έπεσε βροχή 61 εκ., ενώ στο Frenchs Forest, βόρεια του 
Σίδνεϊ, έπεσε βροχή 31 εκ.
Χθες σε πολλά σημεία της πολιτείας συνεχίστηκε η βροχόπτω-
ση συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους, ενώ προβλέπεται 
συνέχιση της κακοκαιρίας τις αμέσως επόμενες μέρες που θα 
έχει σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες.
 Να υπενθυμίσουμε ότι πριν δύο βδομάδες, οι πλημμύρες σε 
ορισμένες περιοχές της πόλης ήταν οι χειρότερες που έχουν 
σημειωθεί εδώ και τριάντα χρόνια και η Μετεωρολογική Υπη-
ρεσία προειδοποιεί για επανάληψη των καιρικών συνθηκών.

Η Αυστραλία είναι μία από τις χειρότερες χώρες 
στον βιομηχανοποιημένο κόσμο όσον αφορά το 
επίπεδο παιδικής φτώχειας, καθώς – σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα - ένα στα τρία παιδιά ζουν 603.000 
παιδιά ζουν κάτω από το επίπεδο ανέχειας. 
Αυτό σημαίνει ότι σήμερα ένα στα έξι παιδιά 
στην Αυστραλία, ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας.
Αυτό σημειώνεται σε πρόσφατη έκθεση με τα 
αποτελέσματα έρευνας για την Πρόοδο των Δι-
καιωμάτων των Παιδιών στην Αυστραλία.
Τα συγκλονιστικά αυτά αποτελέσματα, που δεί-
χνουν ότι η Αυστραλία δεν είναι χώρα ευημε-
ρίας για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά,  περιλαμ-
βάνονται στην έκθεση της εν λόγω έρευνας, που 
έγινε σε συνεργασία με τον οργανισμό UNICEF 
της Αυστραλίας και το Εθνικό Νομικό Κέντρο 
Παιδιών και Εφήβων.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι παρόλο που 
έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που η Αυ-
στραλία κατά πολύ απ’ αυτά που επικύρωσε 
στο Συνέδριο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Παιδιών, όπως για παράδειγμα ότι «ο τρόπος 
ζωής του παιδιού πρέπει να επιτρέπει τη φυσι-
κή, νοητική, πνευματική, ηθική και κοινωνική 
του ανάπτυξη».
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