
TUESDAY 30 MAY 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 AYΣΤΡΑΛΙΑ

Εκκλήσεις για τη διάλυση της καµπάνιας Recognise
Η συµβολική αναγνώριση στο Σύ-
νταγµα του έθνους απορρίφθηκε σε 
µια εθνική σύνοδο κορυφής των ιθα-
γενών στο Ουλούρου την Παρασκευή.
Το Συµβούλιο για το ∆ηµοψήφισµα, 
αντίθετα, θα πιέσει για τολµηρές δι-
αρθρωτικές µεταρρυθµίσεις όταν θα 
παρουσιάσει την έκθεσή του στις 30 
Ιουνίου στον πρωθυπουργό Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ και στον αρχηγό της αντι-
πολίτευσης Μπιλ Σόρτεν.
Αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήµατα 
σχετικά µε το µέλλον της καµπάνιας 
Recognize, της επιχορηγούµενης από 
την κυβέρνηση εκστρατείας που έχει 
λάβει εκατοµµύρια δολάρια από το 
2012 ώστε να οικοδοµηθεί υποστήρι-
ξη εκ µέρους της ιθαγενούς κοινότη-
τας για τη συνταγµατική αναγνώριση.
Στην καµπάνια Recognize έχουν συµ-
µετάσχει πρεσβευτές των Αβορίγινων 
υψηλού προφίλ, συµπεριλαµβανο-
µένου του Άνταµ Γκουντς, ενώ πο-
δοσφαιρικοί σύλλογοι και µεγάλες 

εταιρείες έχουν επίσης προωθήσει 
την εκστρατεία – ο εθνικός αεροµετα-
φορέας έχει ζωγραφίσει το τεράστιο 
λογότυπο «R» σε ένα από τα αεροπλά-
να του.
Ο Άνταµ Φρόγκλεϊ, συντονιστής του 
Εθνικού Συνδέσµου Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης των Αβορίγινων και 
των Νησιωτών του Πορθµού Τόρες 
λέει ότι ως επί το πλείστον η καµπά-
νια ήταν χάσιµο χρόνου και ζητάει να 
σταµατήσει.
«Τι θα πουλήσει τώρα η εκστρατεία 
Recognize; Μεγάλο µέρος της κοινό-
τητας των αυτοχθόνων είναι δύσπι-
στοι απέναντι σε αυτό το σύµβολο, το 
“R”» δήλωσε στην AAP.
«Στην εκστρατεία έχει µπει τελεία και 
παύλα, όσο µε αφορά».
Η εκστρατεία Recognize, που είναι 
µέρος της κίνησης Αυστραλιανή Συµ-
φιλίωση, αναφέρει ότι οι προτάσεις 
του Ουλούρου έχουν σχεδιαστεί τόσο 
για να εξασφαλίσουν την αναγνώρι-

ση όσο και για να δηµιουργήσουν ένα 
αντίβαρο στα στοιχεία του Συντάγµα-
τος που εισάγουν φυλετικές διακρί-
σεις – αρχές στις οποίες επικεντρώ-
θηκε πάντα η εκστρατεία.
Ένας από τους προέδρους της κίνη-
σης Αυστραλιανή Συµφιλίωση, ο 
Τοµ Κάλµα, λέει ότι η απόρριψη της 
αναγνώρισης ήταν µια «χαµένη ευ-
καιρία», αλλά επιµένει ότι η ιδέα δεν 
είναι ακόµα νεκρή.
Ο κ. Τέρνµπουλ προειδοποίησε το 
Σάββατο ότι οι «αµφιλεγόµενες» αλ-
λαγές στο Σύνταγµα δεν έχουν καµία 
ελπίδα επιτυχίας, ενώ ο κ. Σόρτεν 
δήλωσε ότι υπάρχει «ειλικρινής επι-
θυµία για διµερείς σχέσεις» στο θέµα 
του δηµοψηφίσµατος.
Ο οµοσπονδιακός υπουργός Κεν Γου-
άιατ προειδοποίησε τους αυτόχθονες 
συµπατριώτες του ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να εξισορροπήσει τις προσδο-
κίες τους µε αυτό που µπορεί να γί-
νει αποδεκτό από τον γενικό πληθυ-

σµό, θυµίζοντας ότι µόλις τα 8 από τα 
44 δηµοψηφίσµατα της Αυστραλίας 
έχουν επιτύχει από το 1901.
Ωστόσο, ο ιθαγενής ηγέτης του Κέιπ 
Τάουν, Νόελ Πίρσον, αντέτεινε ότι η 
κατάλληλη πολιτική ηγεσία µπορεί να 
αξιοποιήσει τη δηµόσια προθυµία για 
αλλαγή.
«Έχω βρει πιο ουσιαστική, φωτισµένη 
υποστήριξη στο συντηρητικό άκρο. 
Πιστεύω πραγµατικά ότι η µεγαλύ-
τερη πρόκλησή µας είναι η χαλαρή, 
δειλή µέση οδός» είπε.
Ο πρώην πρωθυπουργός Τζον Χά-
ουαρντ δεσµεύτηκε για τη διεξαγωγή 
ενός δηµοψηφίσµατος για την ανα-
γνώριση πριν από µια δεκαετία. Πολ-
λοί είχαν ελπίσει ότι η ψηφοφορία θα 
διεξαγόταν το Σάββατο, κατά την 50ή 
επέτειο του πρωτοποριακού δηµοψη-
φίσµατος του 1967 που περιελάµβα-
νε την πρώτη απογραφή των Αβορίγι-
νων Αυστραλών.

∆ηµοσκόπηση: Έχει όρια 
η δηµοσκοπική άνοδος για 
τον Μάλκολµ Τέρνµπουλ
Η απελπισµένη προσπάθεια της κυβέρνησης του 
Τέρνµπουλ να ξανακερδίσει τούς ψηφοφόρους µε 
έναν «συµβιβαστικό» προϋπολογισµό άγγιξε τα όριά 
της, αφού ο Συνασπισµός έρχεται δεύτερος µετά 
τους Εργατικούς µε 47 και 53 τοις εκατό αντίστοιχα 
σε δικοµµατικούς όρους, αν και έχει προηγηθεί µια 
καµπάνια εβδοµάδων υπέρ του οικονοµικού πλά-
νου της κυβέρνησης.
Καθώς ο κ. Τέρνµπουλ αγωνίζεται να περιορίσει 
το προβάδισµα των Εργατικών εν µέσω διαφωνι-
ών σχετικά µε την ενίσχυση των σχολείων ύψους 
18,6 δις και µε τους νέους φόρους για εργαζόµε-
νους και τράπεζες, η τελευταία δηµοσκόπηση, που 
έγινε για την εφηµερίδα The Australian, δείχνει ότι 
η ψήφος προτίµησης για τον Συνασπισµό έχει µεί-
νει στάσιµη.Ωστόσο, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων 
διατηρεί το προβάδισµά του έναντι του ηγέτη της 
αντιπολίτευσης Μπιλ Σόρτεν στο ερώτηµα ποιος εί-
ναι ο προτιµώµενος πρωθυπουργός, µε 45 έναντι 
33 τοις εκατό.
Η υποστήριξη των ψηφοφόρων συνολικά για την 
κυβέρνηση και τους Εργατικούς παραµένει στα ίδια 
επίπεδα που έδειξε η δηµοσκόπηση πριν από δύο 
εβδοµάδες, διατηρώντας ένα ποσοστό 36%.
Το 28% των ψηφοφόρων εξακολουθούν να προτι-
µούν τα ελάσσονα κόµµατα, µε το 10% των ψήφων 
να τις κερδίζουν οι Πράσινοι, 9 τοις εκατό το One 
Nation και 9 τοις εκατό άλλα κόµµατα, συµπεριλαµ-
βανοµένου αυτού του Νικ Ξενοφών.
Η έρευνα διεξήχθη από την Πέµπτη έως την Κυρια-
κή και είναι η 13η διαδοχική δηµοσκόπηση στην 
οποία ο Συνασπισµός έρχεται πίσω από τους Ερ-
γατικούς.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Περθ έκλεισε την Κυριακή όταν 
δύο ουραγκοτάγκοι διέφυγαν από τον περίβολό τους, προ-
καλώντας αναστάτωση.
Ένα αρσενικό πέντε ετών έπεσε από έναν φράχτη σε παρτέρι 
εκτός περιβόλου, προκαλώντας το περιστατικό.
Όπως εξήγησε ένας εκπρόσωπος του Ζωολογικού Κήπου, 
αµέσως µετά η µητέρα του έπεσε µε τη σειρά της από τον 
φράχτη για να πάρει πίσω τον µικρό ουραγκοτάγκο, πριν 
µετακινηθεί οικειοθελώς αρχικά στο περίπτερο των επισκε-
πτών και έπειτα πίσω στο ενδιαίτηµά της. Η διεύθυνση του 
Ζωολογικού Κήπου είπε ότι οι επισκέπτες αποµακρύνθηκαν 
από τις γύρω περιοχές, ακολουθώντας την τυπική διαδικα-
σία. Είπε ότι το περιστατικό τελείωσε σε περίπου 15 λεπτά.
Και οι δύο πίθηκοι βρίσκονται τώρα στον περίβολό τους και 
έχουν ελεγχθεί από κτηνίατρους του Ζωολογικού Κήπου. 
Και τα δύο ζώα είναι ήρεµα και έχουν καλή υγεία. Αυτή ήταν 
η δεύτερη απόδραση ουραγκοτάγκων µέσα σε δύο χρόνια. 
∆ιεξάγεται πλήρης έρευνα.

Είκοσι πέντε τοις εκατό όλων των νέων οικοδοµών 
σε κρατικές ιδιοκτησίες στη Νέα Νότια Ουαλία θα 
είναι διαθέσιµες για αγορά ή ενοικίαση κάτω από 
το επιτόκιο της αγοράς εάν εκλεγούν το 2019 οι Ερ-
γατικοί.
Η αντιπολίτευση της ΝΝΟ έχει υποσχεθεί να εισαγά-
γει υποχρεωτικούς στόχους για οικονοµικά προσιτή 
στέγαση για άτοµα µε χαµηλό και µεσαίο εισόδηµα.
Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, 15 τοις εκατό των νέων 
ακινήτων που κατασκευάζονται σε ιδιωτικές εκτά-
σεις θα πρέπει επίσης να διαφυλαχθούν ως οικονο-
µικά προσιτή στέγη.
Η αντιπολίτευση λέει ότι θα διαθέτει δεκάδες χιλιά-
δες ακίνητα κάθε χρόνο σε άτοµα που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις για κοινωνική στέγαση αλλά, πα-
ράλληλα, δεν κερδίζουν αρκετά για να µπουν στην 
αγορά ακινήτων.
«Οι άντρες των 20 και 30 ετών, µια νοσοκόµα πα-
ντρεµένη µε αστυνοµικό που βασίζονται στο συνδυ-
ασµένο εισόδηµά τους, δεν έχουν καµία πιθανότητα 
να αγοράσουν πρώτη κατοικία στο Σίδνεϊ» δήλωσε 
ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Λιουκ Φόλεϊ.

Επί του παρόντος, για να επιλεγεί κανείς για οικο-
νοµικά προσιτή στέγη υπάρχουν εισοδηµατικά κρι-
τήρια. Εάν επιλεγεί, τότε µπορεί να αγοράσει ή να 
νοικιάσει ένα ακίνητο κατά περίπου 20% κάτω από 
το επιτόκιο της αγοράς.
Ο αρµόδιος εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης Μάικλ 
Ντάλεϊ δήλωσε ότι οι στόχοι για προσιτή στέγαση 
είναι µια πρακτική που ακολουθείται πλέον και στη 
Νότια Αυστραλία και στην Επικράτεια της Αυστρα-
λιανης Πρωτεύουσας, αλλά και –σε παγκόσµιο επί-
πεδο– στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο.
Ο υπουργός Σχεδιασµού και Στέγασης Άντονι Ρό-
µπερτς έχει χαρακτηρίσει αυτή την ανακοίνωση ως 
«εντελώς απατηλή». Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση 
έχει ήδη δηµιουργήσει τις συνθήκες για οικονοµικά 
προσιτή στέγη.
«Το κάνουµε µε απίστευτη επιτυχία χωρίς να κατα-
στρέφουµε την αξία της ιδιοκτησίας των ανθρώπων, 
χωρίς στην πραγµατικότητα να εισέλθουµε στην 
αγορά και να παρέµβουµε ως κυβέρνηση, κάτι που 
δεν θα ήταν καλό για κανέναν».

Οικονομικά προσιτή στέγαση 
υπόσχονται οι Εργατικοί στην ΝΝΟ 

Ουραγκοτάγκοι διέφυγαν από τον Ζωολογικό Κήπο του Περθ




