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Σκοτώνονται μεταξύ τους οι Λίμπεραλ, 
ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις οι Εργατικοί
Τ ο Εργατικό Κόµµα µεγαλώνει 

τη διαφορά του από το Λίµπε-
ραλ ενώ η κυβέρνηση του κ. 
Τέρνµπουλ έχει πέσει κατά 4 

µονάδες µέσα σε ένα µήνα σύµφωνα 
µε την πιο πρόσφατη δηµοσκόπηση 
της Guardian Essential . Η νέα δη-
µοσκόπηση σε δείγµα 1.826 ψηφο-
φόρων δείχνει ότι οι Εργατικοί είναι 
µπροστά µε 54 τοις εκατό και ακο-
λουθούν οι Λίµπεραλ µε 46%.
Το εντυπωσιακό χάσµα µεταξύ των 
µεγάλων κοµµάτων φαινόταν να µει-
ώνεται ελαφρώς τις εβδοµάδες λίγο 
µετά την κατάθεση του φετινού προ-
ϋπολογισµού τον Μάϊο, αλλά έχει 
διευρυνθεί ξανά το τελευταίο δεκα-
πενθήµερο µε κύρια αιτία τις εσω-
τερικές διαµάχες  εντός της κυβέρ-

νησης.
Τον Μάρτιο, οι Εργατικοί είχαν δια-
φορά δέκα µονάδων µε τον Συνασπι-
σµό , αλλά µέχρι τα µέσα Ιουνίου, η 
διαφορά µειώθηκε στις τέσσερις. 
Την περασµένη εβδοµάδα, το Ερ-
γατικό Κόµµα συγκέντρωνε το 53% 
των προτιµήσεων έναντι των Λί-
µπεραλ που συγκέντρωναν το 47%, 
αλλά αυτή την εβδοµάδα η διαφορά 
µεγάλωσε ακόµη περισσότερο (54% 
οι Εργατικοι, 46% οι Λίµπεραλ). Το 
περιθώριο σφάλµατος της δηµοσκό-
πησης είναι 3%.

Ενώ ο Συνασπισµός φαίνεται να χά-
νει έδαφος, ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ 
παραµένει µπροστά από τον Μπιλ 
Σόρτεν ως προτιµώµενος πρωθυ-

πουργός µε 41% (αύξηση 2% σε ένα 
µήνα). Ο Μπιλ Σόρτεν βρίσκεται στο 
27% (αύξηση 1% από τον προηγού-
µενο µήνα). Ωστόσο, το 31% του 
δείγµατος δεν θεωρεί κανέναν κα-
λύτερο πρωθυπουργό (πτώση 3% σε 
ένα µήνα).

Από το έργο του Μάκλολµ Τέρ-
νµπουλ το 37% δηλώνσει ικανοποι-
ηµένο (αύξηση 1% σε σχέση µε τον 
περασµένο µήνα), ενώ δεν το βρί-
σκει ικανοποιητικό το 49% (αύξηση 
4% από τον περασµένο µήνα).

Θετικό βρίσκει το έργο του αρχηγού 
της αντιπολίτευσης το 36% (αύξηση 
2% από τον περασµένο µήνα), ενώ 
το 44% θεωρεί ότι δεν τα πάει καλά 

(αύξηση 1%).
Τα αποτελέσµατα της Guardian 
Essential είναι σύµφωνα µε αυτά της 
Newspoll η οποία δείχνει  το Εργα-
τικό Κόµµα µπροστά µε 53% έναντι 
47%, ενώ ο Τέρνµπουλ θεωρείται 
προτιµώµενος πρωθυπουργός µε 
ποσοστό 41% έναντι 33% που συ-
γκεντρώνει ο Σόρτεν.

Η δηµοσκόπηση έρχεται καθώς ο 
Malcolm Turnbull συναντά τον βρε-
τανό πρωθυπουργό Theresa May 
στο Λονδίνο για συνοµιλίες για το 
εµπόριο και την ασφάλεια και η κυ-
βέρνηση συνεχίζει να ζωντανεύει 
µια σειρά ζητηµάτων που προκαλούν 
εσωτερική διαφωνία µεταξύ των συ-
ντηρητικών και των µετριοπαθών.

Aπάντηση Τέρνµπουλ σε συντηρητικούς: 
Ο Menzies ήθελε φιλελεύθερο κόµµα
Ο Πρωθυπουργός Μάλκολµ Τρούµπουλ αποφάσι-
σε έστω και καθυστερηµένα να απαντήσει σκληρά 
στους επικριτές τους από τη δεξιά πτέρυγα του κόµ-
µατος λέγοντας ότι ο ιδρυτής των Φιλελευθέρων 
Robert Menzies δεν ήθελε ένα κόµµα συντηρητικό 
αλλά κεντρώο και προοδευτικό.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, το 1944, ο 
Menzies έκανε µεγάλη προσπάθεια για να επιτύ-
χει την ίδρυση ενός φιλελεύθερου κόµµατος που 
θα είχε διακριτή θέση στην αυστραλιανή πολιτική 
ζωή και δεν θα ταυτιζόνταν ούτε µε τους βαθύπλου-
τους, τις µεγάλες επιχειρήσεις και τα παραδοσιακά 
συντηρητιλά κόµµατα της δεξιάς, αλλά ούτε και 
θα ακολουθούσε την σοσιαλιστική παράδοση του 
Αυστραλιανού Εργατικού Κόµµατος, το οποίο θε-
ωρούσε την πολιτική πτέρυγα του συνδικαλιστικού 
κινήµατος. Η οµιλία του κ. Τέρνµπουλ θεωρείται 
ως ευθεία βολή µε στόχο τον Τόνι Άµποτ και τους 
συντηρητικούς βουλευτές οι οποίοι έχουν επικρί-
νει ανοιχτά τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης.

Με την Βρετανή Πρωθυπουργό

Χθες, ο Πρωθυπουργός, µαζί µε την Βρετανή Πρω-
θυπουργό Τερέσα Μέι, επισκέφτηκαν το σηµείο 
όπου οκτώ άνθρωποι, συµπεριλαµβανοµένων δύο 
Αυστραλών, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια τροµο-
κρατικής επίθεσης τον περασµένο µήνα.

«Κάναµε ό, τι καλύτερο µπορούσαµε να µην ξε-
σπάσουµε στα δάκρυα», είπε ο κ. Τέρνµπουλ που 
έκανε µια στάση κοντά στον Καθεδρικό Ναό του 
Southwark και µίλησε σε δύο αστυνοµικούς που 
προσπάθησαν να σώσουν µια από τις δυο Αυστρα-
λές που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της 
επίθεσης.

Μετά από τη συνάντηση του µε την κ. Μέι, στην 
οποιά συζήτησε για το εµπόριο και την ασφάλεια, 
ο κ. Τέρνµπουλ είπε ότι η Αυστραλία είναι έτοιµη 

για µια εµπορική συµφωνία µε την εκτός Ευρωπα-
ϊκης Ένωσης Βρετανία.

Μιλώντας στους δηµοσιογράφους µετά τη συνά-
ντηση, ο κ. Τέρνµπουλ δήλωσε ότι µια νέα εµπο-
ρική συµφωνία υπογραφεί «όσο το δυνατόν συντο-
µότερα, πρέπει να κινηθούµε γρήγορα», µετά το 
Brexit. Την βούληση της Βρετανίας για την υπο-
γραφή συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου µεταξύ του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Αυστραλίας τόνισε 
και η κα Μέι και ανέφερε ότι µια τέτοια συµφωνία 
παραµένει προτεραιότητα της κυβέρνησής της.

«Και οι δύο µας δηλώσαµε µε σαφή τρόπο την 
πρόθεσή µας να συνεχίσουµε να εµβαθύνουµε τις 
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις  µας τώρα που 
το Ηνωµένο Βασίλειο φεύγει από την ΕΕ», ανέφε-

ρε η κα Μέι και πρόσθεσε ότι η εµπορική σχέση 
Ηνωµένου Βασιλείου και η Αυστραλία έχουν εµπο-
ρικές σχέσεις ύψους κοντά στα 18 δισεκατοµµύρια 
δολάρια.

Ο κ. Τέρνπµουλ είπε επίσης ότι δεν θα δεχτεί µια 
πυρηνικά οπλισµένη Βόρεια Κορέα και ενθάρρυνε 
την Κίνα να ασκήσει οικονοµική πίεση στην Πιον-
γκγιάνγκ.

«Οι Κινέζοι, είναι η µόνη χώρα που έχει την ικα-
νότητα να φέρει το βορειοκορεατικό καθεστώς στα 
σύγκαλα του χωρίς κάποια µορφή στρατιωτικής 
παρέµβασης», ανέφερε ο κ. Τέρνµπουλ που θα 
συναντηθεί και µε βασίλισσα Ελισάβετ Β κατά την 
επίσκεψή του.




