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Αν γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε το 
Σάββατο 2 Ιουλίου, μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα. 
Είναι εκπληκτικό πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί την ημέρα των εκλογών.

Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών ή άνω, απαιτείται από το νόμο να ψηφίσετε. Γι’ αυτό, 
αν δεν είστε σε θέση να πάτε σε ένα εκλογικό τμήμα την ημέρα των εκλογών, μπορείτε να ψηφίσετε 
νωρίτερα σε ένα κέντρο προεκλογικής ψηφοφορίας ή να υποβάλετε αίτηση για ταχυδρομική ψήφο.

Αν ταξιδεύετε ή θα βρίσκεστε έξω από την εκλογική περιφέρεια στην οποία είστε εγγεγραμμένοι, 
μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να ψηφίσετε 
νωρίς – επισκεφθείτε το www.aec.gov.au/early για να μάθετε περισσότερα.

Η ψήφος σας θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της Αυστραλίας.
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Abbott: «Δεν πρέπει να αγνοηθεί η βούληση του αυστραλιανού λαού»

Θέμα ηγεσίας στο Φιλελεύθερο 
Κόμμα αν δεν κερδίσει άνετα  
τις εκλογές;

Τον Πρωθυπουργό  
εμπιστεύονται οι  
περισσότεροι ψηφοφόροι

Ο
πρώην πρωθυπουργός Tony Abbott ταρα-
κούνησε χθες τα ήρεμα νερά του Συνασπι-
σμού, μόλις δύο μέρες πριν τις εκλογές, αυτή 
τη φορά στο θέμα των γάμων μεταξύ ατόμων 

του ίδιου φύλου, υποστηρίζοντας ότι οι Αυστραλοί ψη-
φοφόροι θα απογοητευθούν και θα νιώσουν «εξαπα-
τημένοι»  αν οι βουλευτές αρνηθούν να στηρίξουν στο 
Κοινοβούλιο την απόφαση του λαού στο σχετικό δη-
μοψήφισμα. Η πρόταση για τη νομοποίηση των γάμων 
μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου βρίσκεται στην πολιτι-
κή ατζέντα στην Αυστραλία εδώ και πολλά χρόνια, με 
τη συζήτηση να ενισχύεται από την πρόσφατη νομική 
αναγνώριση των σχέσεων ατόμων του ιδίου φύλου σε 

χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ιρλανδία. Από το 2015, 
έχουν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο 16 νομοσχέδια για 
την τροποποίηση του νόμου περί γάμου ώστε να επι-
τρέπεται στους ανθρώπους να παντρεύονται ανεξαρτή-
τως φύλου. Αν ο κυβερνών Συνασπισμός επανεκλεγεί 
υπόσχεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα διενερ-
γηθεί δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο αυστραλια-
νός λαός αν πρέπει ή όχι να νομιμοποιηθούν οι γάμοι 
μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Ο Πρωθυπουργός 
Malcolm Turnbull, στη διάρκεια της προεκλογικής 
του εκστρατείας, ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους 
Βουλευτές του να ψηφίσουν κατά συνείδηση, όταν η 
πρόταση κατατεθεί στο Κοινοβούλιο προς ψηφοφορία, 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
το οποίο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει στους αυστρα-
λούς φορολογούμενους, περισσότερα από $160 εκα-
τομμύρια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, Tony Abbott, 
τόνισε ότι διαφωνεί με τον κ. Turnbull, υποστηρίζο-
ντας πως ο αυστραλιανός λαός θα απογοητευθεί και 
θα νιώσει εξαπατημένος αν στο Κοινοβούλιο αγνοηθεί 
η βούληση του λαού και καταψηφιστεί το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος.
Ο κ. Abbott τόνισε ότι ο ίδιος προσωπικά τάσσεται 
ενάντια αστην πρόταση για τη νομιμοποίηση των γκέϊ 
γάμων, αλλά υπογράμμισε πως η απόφαση πρέπει να 
αφεθεί στον αυστραλιανό λαό.

Ο Πρωθυπουργός Malcolm Turnbull διέ-
ψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι θα δη-
μιουργηθεί θέμα ηγεσίας στο Φιλελεύθερο 
Κόμμα, σε περίπτωση που δεν κερδίσει άνετα 
τις αυριανές εκλογές. Ο κ. Turnbull τόνισε ότι 
ο ίδιος και το κόμμα του έχουν επικεντρώσει 
τις δυνάμεις τους στις εκλογές και δεν τον 
απασχολούν οι αβάσιμες φήμες περί διεκδί-
κησης της αρχηγίας. Πολιτικοί παρατηρητές 
πάντως, υποστηρίζουν ότι αν ο Συνασπισμός 
δεν κερδίσει άνετα τις αυριανές εκλογές, θα 
δημιουργηθεί θέμα ηγεσίας στο Φιλελευθέρο 
Κόμμα, ενώ είναι νωπά στις μνήμες όλων τα 
περσινά γεγονότα που οδήγησαν στην εκθρό-
νιση του Tony Abbott από την αρχηγία και 
την πρωθυπουργία. Σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε  στον ραδιοφωνικό σταθμό 3AW της 
Μελβούρνης, ο κ. Turnbull τόνισε ότι το μόνο 
πράγμα που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή εί-
ναι το αποτέλεσμα των αυριανών εκλογών. 
Επανέλαβε ότι οι Αυστραλοί δεν πρέπει να 
ψηφίσουν το Εργατικό Κόμμα, τους Πράσι-
νους και τους Ανεξάρτητους, αν δεν θέλουν 
να επέλθει πολιτική αστάθεια στη χώρα.

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει 
για τις αυριανές εκλογές, νέα δημοσκόπηση 
δείχνει ότι μετά από οκτώ βδομάδες μιας 
προεκλογικής εκστρατείας στην οποία δό-
θηκαν υποσχέσεις πολλών δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων και δαπανήθηκαν εκατομ-
μύρια δολάρια σε διαφημίσεις, ένα πράγμα 
δεν έχει αλλάξει: οι Αυστραλοί εμπιστεύο-
νται τον Πρωθυπουργό  Malcolm Turnbull 
περισσότερο από κάθε άλλο πολιτικό της 
χώρας. Η δημοσκόπηση που διενήργησε 
η Vote Compass, αποκαλύπτει επίσης ότι 
στην πλειονότητά του ο αυστραλιανός λαός 
θεωρεί τον κ. Turnbull πιο ικανό από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους. Από τους συμ-
μετέχοντες στη δημοσκόπηση, ζητήθηκε 
να βαθμολογήσουν τους πολιτικούς αρχη-
γούς από το 1 μέχρι το 10. Στο ερώτημα 
ικανοτήτων ο κ.  Turnbull βαθμολογήθηκε 
με 5.2 και ο Αρχηγός της Ομοσπονδιακής 
Αντιπολίτευσης Bill Shorten με 4.0 και στο 
ερώτημα εμπιστοσύνης τα αντίστοιχα απο-
τελέσματα ήταν 4.6 και 3.7.


