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Τα μικρά κόμματα και οι Ανεξάρτητοι θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών

Π
αρόλο που η τελευταία δημοσκόπηση που 
διενήργησε η εταιρία Newspoll φέρνει τον 
Συνασπισμό να προηγείται για πρώτη φορά 
του Εργατικού Κόμματος, με 51% έναντι 

49%, εντούτοις πολιτικοί παρατηρητές υποστηρίζουν 
ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών του Σαββάτου, 
θα κριθεί από το 24% των ψηφοφόρων που υποστη-
ρίζουν τα μικρότερα κόμματα και τους Ανεξάρτητους.
Οι ψηφοφόροι που υποστηρίζουν το Εργατικό Κόμμα 
και το Κόμμα των Αυστραλών Οικολόγων, είναι αυ-
τοί που δίνουν προτεραιότητα σε θέματα όπως αυτά 
της κλιματικής αλλαγής, της παιδείας, των αιτούντων 
άσυλο και της υγείας.
Τον Συνασπισμό Φιλελευθέρων – Εθνικών υπο-
στηρίζουν οι ψηφοφόροι που δίνουν προτεραιότη-
τα στην οικονομική ανάκαμψη, στην προστασία των 
συνόρων της χώρας και στην αντιμετώπιση της τρο-
μοκρατίας.
Έρευνα που έγινε σε παναυστραλιανή κλίμακα, απο-
καλύπτει ότι το 70% των ψήφων προτίμησης που θα 
προέλθουν από τα μικρά κόμματα (με εξαίρεση το 
Κόμμα των Αυστραλών Οικολόγων) και τους Ανε-
ξάρτητους, θα δοθούν στον Συνασπισμό
Επίσης, το 72% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν 
στην έρευνα αυτή, είπαν ότι θα ψηφίσουν το ίδιο 
κόμμα τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία.
Και το ξεκάθαρο μήνυμα που βγαίνει από την έρευ-

να, είναι ότι στην πλειονότητά τους οι ψηφοφόροι 
δεν εμπιστεύονται τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα 
της χώρας.
Ένας από τους ερωτηθέντες δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Τα δύο μεγάλα κόμματα προτείνουν πρόχειρες λύ-
σεις σε σοβαρά προβλήματα όπως αυτά της φορολο-
γικής μεταρρύθμισης, της εκπαίδευσης και της υγεί-
ας. Κανένα δεν προτείνει ριζικές μεταρρυθμίσεις σ’ 
αυτούς τους νευραλγικούς τομείς. Τα μικρότερα κόμ-
ματα και οι Ανεξάρτητοι, πιστεύω ότι παίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο και θυμίζουν στα μεγάλα κόμματα 
πως δεν μπορούν να μας πουλούν συνεχώς προε-
κλογικές υποσχέσεις που απλά αργότερα θα αθετη-

θούν». Άλλη έρευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο 
της Καμπέρας αποκαλύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
των πολιτών της χώρας δεν εμπιστεύεται τους πο-
λιτικούς και δηλώνει δυσαρεστημένο με τον τρόπο 
που λειτουργεί η Δημοκρατία. Από τους 1,400 πολί-
τες που έλαβαν μέρος στην έρευνα το 58% δήλωσε 
ότι δεν τρέφει πλέον εμπιστοσύνη στην Δημοκρατία 
και δήλωσε δυσαρεστημένο με τον τρόπο που αυτή 
λειτουργεί. Όπως ανέφερε μάλιστα ο επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας καθηγητής Mark Evans, το πο-
σοστό των πολιτών που δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται 
τους πολιτικούς της χώρας είναι το μεγαλύτερο των 
τελευταίων 20 χρόνων.

Δηλώνει ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull

«Με τον Tony Abbott στην ηγεσία 
θα χάναμε τις εκλογές»

Η Νέα Ζηλανδία στο στόχαστρο  
των Εργατικών για την  
επανεγκατάσταση των προσφύγων

Την άποψη ότι ο Συνασπισμός Φι-
λελευθέρων – Εθνικών θα έχανε τις 
εκλογές του Σαββάτου αν στην ηγεσία 
του βρισκόταν ακόμη ο Tony Abbott, 
εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Malcolm 
Turnbull. Σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε  στο πρόγραμμα Four 
Corners του ABC ο κ. Turnbull ανα-
φέρθηκε στα λάθη του παρελθόντος 
και τα πολιτικά διδάγματα απ’ αυτά.
Τόνισε όμως ότι ήταν σωστή η από-
φασή του να διεκδικήσει την αρχηγία 
από τον κ. Abbott τον περασμένο Σε-
πτέμβριο. «Νομίζω ότι χωρίς αλλαγή 
ηγεσίας θα χάναμε τις εκλογές», δή-
λωσε ο Πρωθυπουργός.
Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε διστα-
κτικός στην πρόταση να αναθέσει 

στον προκάτοχό του, μια θέση στο 
νέο υπουργικό του Συμβούλιο, αν 
ο Συνασπισμός κερδίσει τις εκλο-
γές του Σαββάτου. «Δεν σκοπεύω να 
κάνω αλλαγές στο υπουργικό μου 
Συμβούλιο», ήταν η χαρακτηριστική 
δήλωση του κ. Turnbull.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης, Bill Shorten, άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο να  χρησιμο-
ποιηθεί η Νέα Ζηλανδία ως χώρα 
επανεγκατάστασης των προσφύγων 
από το Νησί Μανούς και από το Να-
ούρου.
Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα 
Four Corners ο κ. Shorten τόνισε ότι 
το πρώτο πράγμα που θα κάνει αν 
κερδίσει τις εκλογές του ερχόμενου 
Σαββάτου, στο θέμα των αιτούντων 
άσυλο, είναι να αρχίσει συνομιλίες 
με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνω-
μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
Στην ερώτηση αν η Νέα Ζηλανδία 
είναι στις επιλογές του ως χώρα 
επανεγκατάστασης των προσφύγων, 
ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης απά-

ντησε: «Δεν θα απέκλεια αυτό το εν-
δεχόμενο».
«Η Νέα Ζηλανδία είναι μια πολύ 
καλή χώρα για την επανεγκατάστα-
ση των προσφύγων», τόνισε ο κ. 
Shorten.
Στην ίδια συνέντευξη ο Αρχηγός 
των Εργατικών μίλησε και για την 
ανατροπή των Εργατικών Πρωθυ-
πουργών, Κέβιν Ραντ και Τζούλια 
Γκίλαρντ και τόνισε ότι από τα γεγο-
νότα εκείνα όπως εκτυλίχθηκαν, το 
δίδαγμα για τον ίδιο και την παρά-
ταξή του είναι ότι πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία και ενότητα.
Σχετικά με τη συμμετοχή του στην 
ανατροπή των Ραντ και Γκίλαρντ, 
υποστήριξε ότι είχε ενεργήσει πά-
ντα για το εθνικό συμφέρον.

Gazmick Building Services
Ζητούνται εργαζόμενοι με υπευθυνότητα και όρεξη για 
δουλειά στον κατασκευαστικό τομέα για να εργαστούν 
στην εταιρία μας.
Προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο το 
Σίδνεϊ. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους εργαζόμενους με 
εμπειρία στις κατασκευές και την δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον
Garry 0405 388 415 ή με τον Mick 0414 510 969


