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Nέα βουτιά του Κυβερνητικού 
Συνασπισμού στις δημοσκοπήσεις
Η υποστήριξη των ψηφοφό-

ρων στον  Συνασπισμό έχει 
υποχωρήσει σε επικίνδυνο 
επίπεδο μετά από τις διχα-

στικές συζητήσεις σχετικά με τις πε-
ρικοπές στη φορολογία των εταιρει-
ών και την προσπάθεια αλλαγής του 
αντιρατσιστικού νόμου. Η τελευταία 
δημοσκόπηση της Newspoll, που 
διεξήχθη για λογαριασμό της εφη-
μερίδας The Australian , δείχνει 
ότι ότι οι Εργατικοί προηγούνται 
με ποσοστό 53 της εκατό και ακο-
λουθεί ο Συνασπισμός Φιλελευθέ-
ρων – Εθνικού Κόμματος με 47 τοις 
εκατό. 
Ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-
νμπολ έχει χάσει έδαφος σε σχέση 
με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης 
Μπιλ Σόρτεν αν και παραμένει ως ο 

προτιμώμενος για την πρωθυπουρ-
γία με ποσοστό 41 τοις εκατό έναντι  
32 τοις εκατό που συγκεντρώνει ο 
αντίπαλος του. Η έρευνα έγινε σε 
δείγμα 1708 ψηφοφόρων, από την 
Πέμπτη έως την Κυριακή, μετά από 
μια ταραχώδη εβδομάδα για την κυ-
βέρνηση, κατά την οποία η Γερουσία 
ενέκρινε ορισμένες από τις περικο-
πές στη φορολογία των εταιρειών 
αλλά καταψήφισε την πρόταση τις 
αλλαγές στον αντιρατσιστικό νόμο. 

Ο Θησαυροφύλακας Σκοτ Μόρισον 
είχε έντονη αντιπαράθεση με τον 
Ray Hadley στο ραδιοφωνικό σταθ-
μό  2GB  με αφορμή την δημοσκό-
πηση. Ο Hadley είπε ότι αν ο Μάλ-
κολμ Τέρνμπολ δεν μπορεί να έχει 
διαφορά 20 μονάδων από τον Μπιλ 

Σόρτεν δεν θα πρέπει να είναι ο 
πρωθυπουργός. Απαντώντας ο Σκοτ 
Μόρισον ανέφερε ότι “οι εκλογές 

είναι σε δύο χρόνια και μέχρι τότε 
πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι 
στο έργο μας”.

Οι Κύπριοι τίμησαν την έναρξη του απελευθερωτικού 
αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών
Η Κυπριακή Κοινότητα Νέας Νοτίου 
Ουαλίας σε συνεργασία με την Κυ-
πριακή Ελληνική Λέσχη τίμησαν την 
62η επέτειος της έναρξης του απε-
λευθερωτικού αγώνα της Εθνικής 
Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. 
Τη 1η Απριλίου 1955, οι Κύπριοι 
ξεσηκώσθηκαν ενάντια στους Βρετα-
νούς αποικιοκράτες και ύστερα από 
αγώνες πέντε ετών πέτυχαν εν μέρει 
τον στόχο της απελευθέρωσης του 
νησιού.

Με πατριωτικά ποιήματα κι ομιλίες 
και σε φορτισμένη συναισθηματικά 
ατμόσφαιρα, ο Πρόξενος της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, 
κ. Βάκης Ζήσιμος, ο Εμπορικός Ακό-
λουθος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
κ. Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης κι 
ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότη-
τας κ. Σωτήρης Τσουρής απηύθηναν 
στοχευμένα μηνύματα στο ακροατή-
ριο.

Ο κ. Ωραιόπουλος-Κελένης διάβασε 
τη Προκύρηξη του Γεωργίου Γρίβα, 
του «Διγενή», ιδρυτή και ηγέτη της 
ΕΟΚΑ, ενώ ο κ. Τσουρής παρου-
σίασε το βιογραφικό ενός από τους 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, του Ανδρέα 
Παναγίδη, τον οποίον οι Άγγλοι 

απαγχόνησαν το 1956 σε ηλικία μό-
λις 22 ετών. Άφησε πίσω του τη σύ-
ζυγό του και δύο ανήλικα παιδιά. 
 
Με τίτλο «Οι Ήρωες του 1955 συνε-
χίζουν να μας δείχνουν το δρόμο», ο 
κύριος ομιλητής της εκδήλωσης, Δρ 
Παναγιώτης Διαμάντης (Πανεπιστή-
μιο Τεχνολογίας του Σύδνεϋ) τόνισε 
πως με τον ίδιο τρόπο που τα παλι-
κάρρια του 1955-59 τα έδωσαν όλα 
για την ελευθερία της Κύπρου, έτσι 
κι εμείς έχουμε την υποχρέωση να 
ακολουθήσουμε το δρόμο τον οποίο 
χάραξαν.
Κατά τον Δρ Διαμάντη, η Κυπριακή 

Δημοκρατία ορθώς προχωρά στην 
εκμετάλλεσυη των φυσικών πόρων 
εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης. Οι ίδιοι οι Κύ-
πριοι πρέπει να πάρουν τις πρωτο-
βουλίες για τη πλήρη ανεξαρτησία 
της Κυπρικής γης και θαλάσσης.

«Όσο παραμένουν οι Αγγλικές βά-
σεις και τα Τουρκικά στρατεύματα 
στην Κύπρο, ο αγώνας της ΕΟΚΑ 
παραμένει ημιτελής. Η γενιά η δική 
μου έχει την υποχρέσωη να συνεχί-
σει τον αγώνα μέχρι τη τελική δια-
καίωση», είπε ο Δρ Διαμάντης.


