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Προτιμητέος Πρωθυπουργός ο Malcolm Turnbull
O Malcolm Turnbull μπορεί να μην τα πήγε και τόσο καλά στις εκλο-
γές του περασμένου Σαββάτου, αλλά σύμφωνα με τελευταία δημο-
σκόπηση που διενεργήθηκε την Τρίτη, συνεχίζει να είναι δημοφιλέ-
στερος του Αρχηγού των Εργατικών, Bill Shorten ως προτιμηταίος 
πρωθυπουργός και πολύ μπροστά από τον προκάτοχό του, Tony 
Abbott, ως προτιμηταίος Αρχηγός των Φιλελευθέρων.
Νέα δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρία Roy Morgan δείχνει ότι 
το 51 % των ψηφοφόρων προτιμούν τον κ. Turnbull για την πρωθυ-
πουργία, έναντι 47% που υποστηρίζουν τον κ. Shorten.
Να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλης δημο-
σκόπησης που έγινε πριν ένα περίπου μήνα, η δημοτικότητα του κ. 
Turnbull παρουσιάζει πτώση 6%, ενώ η δημοτικότητα του κ. Shorten 
φέρεται να έχει βελτιωθεί κατά 23%.
Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι στην πλειονότητά τους οι ψη-
φορόροι θέλουν τον κ. Turnbull στην αρχηγία του Φιλελεύθερου 
Κόμματος, αντί του προκατόχου του Tony Abbott. H διαφορά μά-
λιστα είναι τόσο μεγάλη (71% έναντι 25%) που κατά κάποιο τρόπο 
αποστομώνει όσους υποστηρίζουν ότι ο κ. Abbott θα πρέπει να επι-
στρέψει στην αρχηγία των Φιλελευθέρων.
Εξήντα τοις εκατό των υποστηρικτών του Συνασπισμού προτιμούν 
τον κ. Turnbull ως ηγέτη των Φιλελευθέρων, ενώ το 38% προτι-
μούν τον κ. Abbott. Ο Βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Anthony 
Albanese, παρόλο που έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκει-
ται να διεκδικήσει την αρχηγία της παράταξης από τον κ. Shorten, 
εντούτοις είναι συγκεντρώνει το 49% των προτιμήσεων των ψηφο-
φόρων για την Αρχηγία των Εργατικών σε σύγκριση με το 48% που 
συγκεντρώνει ο σημερινός ηγέτης του κόμματος.
Το 64% των υποστηρικτών του Εργατικού Κόμματος, όμως, δίνουν 
την ψήφο προτίμησής τους στον κ. Shorten έναντι του 35% αυτών 
που υποστηρίζουν τον κ. Albanese.

Άρχισαν τα μαγειρέματα με τα μικρά  
κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Η
διαδικασία των διαπραγμα-
τεύσεων του Συνασπισμού Φι-
λελευθέρων – Εθνικών με τα 
μικρότερα κόμματα και τους 

Ανεξάρτητους, για το σχηματισμό κυ-
βέρνησης, συνεχίστηκε και χθες με τον 
Πρωθυπουργό Malcolm Turnbull να με-
ταβαίνει στο Κουίνσλαντ για να συναντη-
θεί με τον επανεκλεγέντα Ομοσπονδιακό 
Βουλευτή, Bob Katter, Αρχηγό του «Αυ-
στραλιανού Κόμματος του Κάττερ».
Ενώ η καταμέτρηση των ψήφων συνεχι-
ζόταν, ο Συνασπισμός είχε εξασφαλίσει 
72 έδρες έναντι 66 του Εργατικού Κόμ-
ματος και 5 των μικρότερων κομμάτων.
Πολιτικοί αναλυτές πάντως ανάφεραν 
ότι ο Συνασπισμός μπορεί τελικά να κερ-
δίσει τις απαιτούμενες 76 έδρες που θα 
του δώσουν το δικαίωμα σχηματισμού 
αυτοδύναμης κυβέρνησης, αλλά ο Πρω-
θυπουργός  Malcolm Turnbull έχει ήδη 
μπει στη διαδικασία των διαπραγματεύ-
σεων με τα μικρότερα κόμματα και τους 
Ανεξάρτητους.
Την Τετάρτη ο κ. Turnbull συναντήθηκε 
στο Σίδνεϊ με τον Νικ Ξένοφών, το κόμ-
μα του οποίου αναμένεται να έχει τρεις 

έδρες στη Γερουσία και μία στην Βουλή 
των Αντιπροσώπων.
Τις τελευταίες μέρες ο Πρωθυπουργός 
επικοινώνησε επίσης με τον Ανεξάρτητο 
Βουλευτή Andrew Wilkie, τον Βουλευ-
τή των Πρασίνων Adam Bandt και την 
Ανεξάρτητη Βουλευτή του Indi, Cathy 
McGowan.
Παρόλα αυτά πολιτικοί αναλυτές επιση-
μαίνουν ότι όποια κι αν είναι η εξέλιξη 
για τα δύο μεγάλα κόμματα και την πι-
θανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, το 
μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα 
θα εξαρτηθεί από την σύνθεση της Γε-
ρουσίας. 
Με τους Πράσινους να διατηρούν τη δύ-
ναμή τους, το Nick Xenophon Team να 
διεκδικεί – όπως προαναφέραμε - τρεις 
έδρες της Νότιας Αυστραλίας, την Jacqui 
Lambie στην Τασμανία, τον Derryn 
Hinch στη Βικτώρια, και την επάνοδο 
της Pauline Hanson στο Queensland και 
ίσως και στη Νέα Νότια Ουαλία, η μελλο-
ντική διακυβέρνηση της χώρας θα εξαρ-
τηθεί από τις δυναμικές εξουσίας που θα 
διαμορφωθούν μεταξύ αυτών των δυνά-
μεων.

✗ concession✓
Καλέστε το 13 67 25 ή επισκεφθείτε το opal.com.au
Πάρτε την κάρτα σας Opal σήμερα

ΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΕΝ  

ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ  

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ 

ΑΠΟ 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Σύντομα τα χάρτινα εισιτήρια που 
απέμειναν δεν θα πωλούνται πια. 
Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι επιβάτες θα 
χρειαστούν την κάρτα Opal ή το νέο 
εισιτήριο Opal μονής διαδρομής για να 
ταξιδέψουν εντός του δικτύου Opal.

Τα εισιτήρια Opal μονής διαδρομής 
είναι μόνο για ενήλικες/παιδιά. Ο μόνος 
τρόπος για να έχετε μειωμένα κόμιστρα 
είναι με την κάρτα Concession ή την 
Gold Senior/Pensioner Opal.

Για τις χαμηλότερες τιμές και πολλά 
άλλα οφέλη, χρησιμοποιείτε την 
κατάλληλη για σας κάρτα Opal.

Αν έχετε αχρησιμοποίητα χάρτινα 
εισιτήρια, για παράδειγμα παλιά 
TravelTen ή Εκδρομικά Εισιτήρια 
Συνταξιούχων, μπορείτε να τα 
χρησιμοποιήσετε πριν την 1η 
Αυγούστου 2016 ή να κάνετε αίτηση 
για επιστροφή χρημάτων από την 
transportnsw.info.
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