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Άγνωστος πρόσφερε ένα φορτίο σανό 
σε κτηνοτρόφο του Upper HunterΗ αντιπολίτευση της ΝΝΟ για την 

περιστασιακή απασχόληση

Νέο γκάλοπ: Διαφαίνεται ιστορική ήττα των Εργατικών

Η αντιπολίτευση της Νέας Νότιας Ου-
αλίας δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το 
ζήτημα των κατώτατων μισθών και τις 
αναρρω τικές άδειες για τους εργαζό-
μενους με περιστασιακή απασχόληση, 
εάν εκλεγούν τον Μάρτιο.
Ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να 
εκσυγχρονίσει, σε πολιτειακό επίπεδο, 
τους νόμους για τις εργασιακές σχέσεις 
που αφορούν την προστασία των εργα-
ζομένων στην αναδυόμενη οικονομία 
της περιστασιακής απασχόλησης (gig 
economy).
«Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, οι ερ-
γαζόμενοι στην οικονομία της περιστα-
σιακής απασχόλησης είναι πραγματικά 
ξεκρέμαστοι, χωρίς προστασία, κι αυτό 
πρέπει να αλλάξει» δήλωσε ο κ. Foley 
την Κυριακή.
Η Ένωση Εργαζομένων στις Μεταφο-
ρές (TWU) λέει ότι τρεις στους τέσσερις 
οδηγούς πληρώνονται πολύ λιγότερο 

από τον μέσο όρο, ενώ ένας στους δύο 
εργαζόμενους δηλώνει ότι είτε αυτός ο 
ίδιος είτε κάποιος που γνωρίζει προ-
σωπικά έχει τραυματιστεί στη δουλειά.
«Τους αρνούνται αυτά τα δικαιώματα 
εταιρείες που επιλέγουν να τους εκμε-
ταλλευτούν» δήλωσε ο γραμματέας του 
TWU Tony Sheldon.
Ο κ. Foley δήλωσε ότι σχεδιάζει να αλ-
λάξει τον νόμο για τις εργασιακές σχέ-
σεις στον κλάδο, έτσι ώστε να υπάρχει 
ξεκάθαρος ορισμός του «περιστασιακού 
εργαζόμενου». Είπε ότι οι νομοθετικές 
αυτές αλλαγές θα αποτελέσουν προτε-
ραιότητα για μια κυβέρνηση των Εργα-
τικών.
Η ανακοίνωση ήρθε καθώς οι ομο-
σπονδιακοί Εργατικοί κάλεσαν την κυ-
βέρνηση του Turnbull να αντιμετωπί-
σει επειγόντως τις συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες 
ντελίβερι στον τομέα της εστίασης.

Το ομοσπονδιακό Εργατικό Κόμμα 
αντιμετωπίζει την προοπτική μιας ιστο-
ρικής ήττας στην έδρα του Longman 
στο Queensland και θα μπορούσε επί-
σης να χάσει και την έδρα του Braddon 
στην Τασμανία, σύμφωνα με νέα δημο-
σκόπηση πριν από τις επαναληπτικές 
εκλογές του ερχόμενου Σαββάτου.
Η δημοσκόπηση του YouGov Galaxy, 
που δημοσιεύθηκε από τη NewsCorp 
τη Δευτέρα, δείχνει ότι η αντιπολίτευση 
έπεσε στο 49 τοις εκατό στο Longman, 
το οποίο στις τελευταίες εκλογές το είχε 
κερδίσει η Susan Lamb των Εργατικών.
Στο Braddon, τα ποσοστά των δύο προ-
τιμώμενων κομμάτων ήταν 50-50 τοις 
εκατό, με τον Brett Whiteley των Φι-
λελευθέρων να βρίσκεται στα πρόθυρα 
να κερδίσει πίσω την έδρα που έχασε 
από την Justine Keay του Εργατικού 
Κόμματος το 2016.
Αν ο πρωθυπουργός Malcolm Turnbull 
κερδίσει οποιαδήποτε από αυτές τις 
έδρες στις 28 Ιουλίου, θα είναι η πρώ-
τη φορά που μια κυβέρνηση κερδίζει 

έδρα της αντιπολίτευσης σε επαναλη-
πτικές εκλογές εδώ και 100 χρόνια.
Σε ένα ακόμα χτύπημα για τον Bill 
Shorten, η δημοσκόπηση έδειξε επί-
σης ότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε 
να διεκδικεί τη νίκη τόσο στο Longman 
όσο και στο Braddon αν ηγέτης του 
κόμματος ήταν ο Anthony Albanese.

Ο κ. Shorten είπε στους ψηφοφόρους 
των Εργατικών στο Longman την Κυ-
ριακή ότι αυτό που μετράει δεν είναι το 
πώς ξεκινάς, αλλά το πώς τελειώνεις.
Είπε ότι η μεγαλύτερη επένδυση στον 
τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, 
καθώς και η στήριξη των συνταξιού-
χων όσον αφορά τους υψηλότερους λο-

γαριασμούς ρεύματος, είναι πιο σημα-
ντικές προτεραιότητες από τη μείωση 
των εταιρικών φόρων για τις μεγάλες 
τράπεζες.
Ο κ. Turnbull, από την άλλη, υποστη-
ρίζει ότι η μείωση του φόρου επιχει-
ρήσεων επιτρέπει στους εργοδότες να 
επενδύουν στις επιχειρήσεις τους και 
να απασχολούν περισσότερους ανθρώ-
πους.
Το Κόμμα των Εργατικών εμφανίζε-
ται να διατηρεί με άνεση τις έδρες του 
Perth και του Fremantle στη ΔΑ, ενώ 
η Rebekha Sharkie της Κεντρικής Συμ-
μαχίας φαίνεται ότι θα κρατήσει την 
έδρα του Mayo της Νότιας Αυστραλίας 
έναντι της Georgina Downer των Φιλε-
λευθέρων.
Εν τω μεταξύ, η αρχηγός του One 
Nation Pauline Hanson αποχώρησε 
από την εκστρατεία στο Longman, με 
τον υποψήφιο του κόμματος Matthew 
Stephen να δηλώνει ότι είναι «εξαντλη-
μένος και χρειάζεται ξεκούραση». 

Στο Upper Hunter της ΝΝΟ, ο David 
Wicks περιγράφει την ξηρασία ως τη 
χειρότερη που θυμάται στη ζωή του, 
ωστόσο ένας ξένος από την πόλη του 
Σίδνεϊ κατάφερε να του αναπτερώσει το 
ηθικό και να του δώσει ελπίδα.
Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον κ. 
Wicks, ο οποίος πριν από τα περσινά 
Χριστούγεννα κατέληξε στο νοσοκομείο 
για επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Όπως 
είπε, ένας σημαντικός παράγοντας γι’ 
αυτή την εξέλιξη ήταν το άγχος του για 
την ξηρασία. Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα 
που δέχτηκε από έναν ξένο του έδωσε 
την ενέργεια να συνεχίσει.
Ο κ. Wicks ήταν στο σπίτι με τη γυναί-
κα του κι έβλεπαν τηλεόραση την περα-
σμένη εβδομάδα, όταν χτύπησε το τηλέ-
φωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής 
ήταν ένας άγνωστος που του συστήθη-
κε μόνο ως «Jake από το Σίδνεϊ». Είχε 
δει την ιστορία του κ. Wicks στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και αποφάσισε να 
τον βρει για να προσφέρει ένα χέρι βο-
ήθειας.
«Με ρώτησε τι ταΐζω τις αγελάδες μου 

και τον ρώτησα γιατί έκανε τέτοιες ερω-
τήσεις. Είπε “Καλά, Dave, θέλω να φορ-
τώσω το φορτηγάκι μου σανό και να 
σου το φέρω και να ταΐσω τις αγελάδες 
σου για μία μέρα”» – κάτι που συγκίνη-
σε πολύ τον 56χρονο κτηνοτρόφο.
Είπε ότι οι άνθρωποι στον τόπο του 
νοιάζονται ο ένας τον άλλο, αλλά δεν 
ήταν συνηθισμένος σε τέτοια γενναι-
οδωρία από την πόλη. Όπως είπε, η 
προσφορά του Jake είχε έρθει σε καλή 
χρονική στιγμή, καθώς η σίτιση των 
βοοειδών του γίνεται όλο και πιο δύ-
σκολη.
«Φέρνουμε το σανό από τη Βικτώρια 
και τη Νότια Αυστραλία» είπε. «Μου 
κοστίζει τα διπλάσια από ό,τι αξίζει».
«Είμαι 56 ετών και έζησα σε αυτό το 
αγρόκτημα όλη τη ζωή μου. Ποτέ δεν το 
έχω δει σε τόσο άσχημη κατάσταση όσο 
τώρα» είπε.
Για τον κ. Wicks και την οικογένειά 
του, το φορτίο σανό του Jake είναι μόνο 
μια σταγόνα στον ωκεανό, όμως, όπως 
είπε, ήταν η χειρονομία που σήμαινε 
τόσο πολλά.


