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Δημοσκόπηση: Αυξάνεται η υποστήριξη 
προς τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ
Η υποστήριξη προς την κυ-

βέρνηση του Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ έχει αυξηθεί, µειώ-
νοντας το προβάδισµα του 

Εργατικού Κόµµατος από 52 σε 48 
τοις εκατό, όπως καταδεικνύει η τε-
λευταία δηµοσκόπηση.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα The 
Australian, οι ψηφοφόροι είναι πιο 
ευνοϊκά διακείµενοι προς τον οµο-
σπονδιακό Συνασπισµό µετά το ντι-
µπέιτ που πραγµατοποιήθηκε µε θέµα 
τους αυστηρότερους κανόνες για την 
παροχή ιθαγένειας.

Η τελευταία δηµοσκόπηση δείχνει ότι 
η κυβέρνηση έχει βελτιώσει ελαφρώς 
τη θέση της από το σηµείο όπου βρι-
σκόταν τρεις εβδοµάδες πριν, όταν οι 
Εργατικοί προηγούνταν µε 53 έναντι 
47 τοις εκατό σε δικοµµατικό επίπε-
δο.
Ωστόσο, το ποσοστό της πρόθεσης 
ψήφου για τον Συνασπισµού έχει 
µείνει αµετάβλητο στο 36%, παρά την 
έµφαση που έχει δώσει η κυβέρνηση 
στον περιορισµό των ειδικευµένων 
αλλοδαπών εργαζοµένων. Παραµένει 
έξι ποσοστιαίες µονάδες κάτω από το 

αποτέλεσµα που πέτυχε τον περασµέ-
νο Ιούλιο.
Το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου για 
το Εργατικό Κόµµα µειώθηκε από 36 
σε 35% σε σύγκριση µε τα ευρήµατα 
της δηµοσκόπησης που πραγµατο-
ποιήθηκε τρεις εβδοµάδες πριν, ενώ 
οι Πράσινοι είδαν την πρόθεση ψή-
φου προς το κόµµα τους να µειώνεται 
από 10% σε 9% και το Ένα Έθνος της 
Πολίν Χάνσον να διατηρεί τα ποσο-
στά του στο 10%.
Η έρευνα διεξήχθη µεταξύ 1.686 
ψηφοφόρων, µετά τις ανακοινώσεις, 

την προηγούµενη εβδοµάδα, του κ. 
Τέρνµπουλ για τους αυστηρότερους 
κανόνες που θα ισχύσουν για ειδι-
κευµένους αλλοδαπούς εργαζόµενους 
και για τις µεταρρυθµίσεις σχετικά µε 
την ιθαγένεια.

Έφτασαν οι Εύζωνες, 
όλοι σήµερα στην παρέλαση
Το βράδυ της Κυριακής έφθασε στο Σύδνεϋ η 11µελής αποστολή της Προε-
δρικής Φρουράς. Τους υποδέχτηκαν ο Γενικός Πρόξενος ∆ρ Σταύρος Κυρί-
µης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης κ. Τζον Κόµινο µαζί µε τα µέλη του 
∆Σ Θανάση Μπαλαγιάννη και Γιώργο Κατσαρό καθώς και αντιπρόσωποι της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και του Παν-Αρκαδικού Συλλόγου ΝΝΟ. Η Ελληνική Λέσχη 
και το Τµήµα Ηρακλής (Belmore), οι χορηγοί της επίσκεψης των Ευζώνων, 
και Ο ΚΟΣΜΟΣ τους καλοσωρίζουν και τους εύχονται να περάσουν καλά στο 
φιλόξενο Σύδνεϋ. ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ να κατεβείτε στην Ελληνική Λέσχη για να 
υποδεχτούµε τους Εύζωνες στη παρέλαση για την Ηµέρα των Άνζακ.

Μια µοναδική βραδιά στο πλαίσιο του Ελληνι-
κού Φεστιβάλ Σίδνεϊ µε τον διεθνώς καταξιωµένο 
σκηνοθέτη Τζορτζ Μίλερ και τον Καθηγητή Βρα-
σίδα Καραλή (Περισσότερα στον Κόσµο της Πα-
ρασκευής. ∆είτε όλη την εκδήλωση στο https://
www.facebook.com/kosmosnewspaper/

Φωτογραφική έκθεση µε θέµα την συµµετοχή της 
Ελλάδας και της Αυστραλίας στον Πόλεµο της 
Κορέας. 
Μια επιτυχής συνεργασία του Γενικού Προξενείου 
της Κορέας και του Γενικού Προξενείου της Ελλά-
δας. Περισσότερα στον Κόσµο της Παρασκευής.




