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Υποστηρίζουν στελέχη του Φιλελεύθερου Κόμματος

Από τις ακραίες δηλώσεις της Pauline Hanson στο ABC

Προς ενίσχυση της προεκλογικής 
εκστρατείας του κόμματός του

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 13 ΕΔΡΩΝ

Σωστή η στρατηγική της προεκλογικής εκστρατείας

Σ
τελέχη του Φιλελευθέ-
ρου Κόμματος υπερα-
μύνθηκαν της στρατηγι-
κής που ακολούθησε ο 

Συνασπισμός στην προεκλογική 
του εκστρατεία, δίνοντας προτε-
ραιότητα στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και στην οικο-
νομική ανάπτυξη.
Πολλοί Βουλευτές του Φιλελευ-
θέρου Κόμματος, εξέφρασαν 
την άποψη ότι ακολουθήθηκε 
λάθος στρατηγική και ότι αυτό 
φαίνεται από το φτωχό απο-

τέλεσμα των εκλογών της 2ας 
Ιουλίου.
Στις τελευταίες εκλογές το Φιλε-
λεύθερο Κόμμα έχασε 13 έδρες 
και μόλις που κατάφερε να σχη-
ματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση 
έχοντας εξασφαλίσει 76 έδρες.

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Νικ Ξενοφών
Ο ομογενής Γερουσιαστής, Νικ Ξενοφών, 
άνοιξε τα χαρτιά του προς την νέα Κυβέρ-
νηση Συνασπισμού, τονίζοντας ότι για να 
εξασφαλιστεί η υποστήριξη του κόμματός 
του, θα πρέπει να προωθηθούν οι αλλα-
γές που προτείνει στην ισχύουσα νομο-
θεσία, σε ότι αφορά στον περιορισμό του 
τζόγου.
Ο κ. Ξενοφών, Αρχηγός του κόμματος 
Nick Xenophon Team, είχε διαβουλεύ-
σεις πριν λίγες βδομάδες με τον Πρωθυ-
πουργό Μάλκολμ Τέρνμπουλ, στον οποίο 
και διαμήνυσε τις προθέσεις του για την 
στήριξη της κυβέρνησής του.
Να σημειωθεί ότι το κόμμα του ομογενή 
Γερουσιαστή στηρίζει και ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Andrew Wilkie, καθώς και ο 
Tim Costello, και οι δύο γνωστοί πολέμι-
οι του τζόγου.$1 εκατομμύριο απ’ την τσέπη του 

έβαλε ο Πρωθυπουργός 

Πήραν «φωτιά» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εφημερίδα The Australian απε-
κάλυψε προχθές ότι ο Πρωθυ-
πουργός, Malcolm Turnbull, ενί-
σχυσε την πρόσφατη προεκλογική 
εκστρατεία του κόμματός του με $1 
εκατομμύριο.
Σε σχετικό της άρθρο η εν λόγω 
εφημερίδα τονίζει ότι το Φιλελεύ-
θερο Κόμμα αντιμετώπισε οικονο-
μικά προβλήματα κατά το δεύτερο 
ήμισυ της προεκλογικής εκστρα-
τείας και ο Πρωθυπουργός όταν 
κατάλαβε ότι η παράταξή του δεν 

είχε αρκετά κεφάλαια για να αντε-
πεξέλθει στα έξοδα της καμπάνιας, 
έδωσε την τονωτική ένεση με $1 
εκατομμύριο. 
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι τα 
χρήματα που έδωσε ο κ. Τurnbull 
συνέβαλαν στην επανεκλογή του, 
εφόσον χρησιμοποιήθηκαν σε δια-
φημίσεις για να αντικρούσουν την 
εκστρατεία του Εργατικού Κόμμα-
τος, για ιδιωτικοποίηση του κρατι-
κού συστήματος ασφάλειας υγείας 
Medicare.

Φωτιά πήραν οι πλατφόρμες κοι-
νωνικής δικτύωσης της Αυστραλί-
ας, μετά την εμφάνιση της Αρχηγού 
του Κόμματος «Ένα Έθνος», Pauline 
Hanson, στο πρόγραμμα «Q & A” 
του κρατικού τηλεοπτικού καναλιού 
ABC.
Η κα Hanson – το ακροδεξιό κόμ-
μα της οποίας συγκέντρωσε σχεδόν 
ένα εκατομμύριο ψήφους στις εκλο-
γές της 2ας Ιουλίου - επανέλαβε τις 

ακραίες θέσεις του κόμματός της στο 
θέμα του Ισλάμ, τονίζοντας ότι η Αυ-
στραλία πρέπει να απαγορεύσει την 
είσοδο μουσουλμάνων στη χώρα.
Η κα Hanson επανέλαβε ότι θα πρέ-
πει να διακοπεί η είσοδος μουσουλ-
μάνων μεταναστών στη χώρα, ιθα 
πρέπει να απαγορευθεί πλήρως η 
κατασκευή νέων ισλαμικών τεμενών 
και ότι θα πρέπει να συσταθεί Βασι-
λική Επιτροπή για το Ισλάμ.

Εκφράσεις όπως «η τρομοκρατία κυ-
ριαρχεί στους δρόμους μας» και «τα 
προάστια των πόλεων γέμισαν με 
Ασιάτες» αποδεικνύουν περίτρανα 
το γνωμικό «μια φορά ρατσιστής, πά-
ντα ρατσιστής», προκάλεσαν έντονες 
αντιδράσεις και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πήραν στην κυριολεξία 
φωτιά με πολλά άτομα να την κατα-
δικάζουν και να την χαρακτηρίζουν 
ρατσίστρια.

εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Ελευθέριου Σιούστη
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