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Εκλογική νίκη του Συνασπισμού

Κίνα: «Απαισιόδοξη» για το εκλογικό 
αποτέλεσµα στην Αυστραλία
Το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Global 
Times κυκλοφόρησε στην οµώνυµη εφηµερίδα ένα κύ-
ριο άρθρο που αναφέρει ότι η απροσδόκητη νίκη του 
πρωθυπουργού Scott Morrison σηµαίνει «κάθε άλλο 
παρά αισιοδοξία» για τις σχέσεις Κίνας-Αυστραλίας.
Σε δηµοσίευµα στον επίσηµο λογαριασµό WeChat της 
εφηµερίδας λίγο µετά τα µεσάνυχτα µετά τις εκλογές, η 
εφηµερίδα ανέφερε ότι οι Κινέζοι ανησυχούν για τον 
αντίκτυπο που θα έχει η εκλογή του κ. Morrison στις 
εξωτερικές σχέσεις της χώρας.
«Το αποτέλεσµα των εκλογών σηµαίνει επίσης ότι οι 
σχέσεις Κίνας-Αυστραλίας, οι οποίες έχουν επιδεινω-
θεί τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του κυβερνώ-
ντος Συνασπισµού, που συγκροτήθηκε από το Φιλελεύ-
θερο Κόµµα της Αυστραλίας και το Εθνικό Κόµµα, θα 
συνεχίσουν να έχουν αβέβαιες προοπτικές».
«Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των αυστραλιανών µέσων 
ενηµέρωσης και κάποιους πολιτικούς του Εργατικού 
Κόµµατος πριν από τις εκλογές, φάνηκε ότι αν κέρδιζε 
το Εργατικό Κόµµα, θα επέφερε κάποιες θετικές αλλα-
γές στις σχέσεις Κίνας-Αυστραλίας».
Το άρθρο επισήµανε τα σχόλια του πρώην πρωθυπουρ-
γού και ηγέτη του Εργατικού Κόµµατος Paul Keating, ο 
οποίος είχε δηλώσει ότι οι επικεφαλής κατασκοπείας 
της Αυστραλίας είναι «τρελοί» που πρέπει να απολυ-
θούν προκειµένου να βελτιωθούν οι σχέσεις µεταξύ 
των δύο κρατών.
«Ο Paul Keating, πρώην πρωθυπουργός του Εργατικού 

Κόµµατος που ήταν φιλικός µε την Κίνα, προέτρεψε 
δηµοσίως το Εργατικό Κόµµα να απολύσει αµέσως τον 
επικεφαλής των Αυστραλιανών Μυστικών Υπηρεσιών, 
εφόσον το κόµµα θα κέρδιζε τις εκλογές» ανέφερε η 
εφηµερίδα.
Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Bill Shorten είχε δη-
λώσει ότι διαφωνούσε µε τα σχόλια του κ. Keating, 
ωστόσο ο συνάδελφός του Anthony Albanese –ο οποί-
ος θα διεκδικήσει την αρχηγία του κόµµατος µετά την 
παραίτηση του κ. Shorten– δήλωσε ότι τα σχόλια του κ. 
Keating αντικατόπτριζαν ευρύτερες ανησυχίες σχετικά 
µε τη στάση της Αυστραλίας απέναντι στην Κίνα. Η Αυ-
στραλία πρέπει να προσέχει να µην είναι «ξενοφοβική 
όταν πρόκειται για την Κίνα και για τον ρόλο της Κίνας 
στην περιοχή» είχε πει.

Η καταµέτρηση των ψήφων την 
Κυριακή εξακολουθούσε να 
αφήνει τον Συνασπισµό των 
Φιλελευθέρων-Εθνικών χω-

ρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, µε 
73 έδρες –τρεις λιγότερες από αυτές 
που χρειάζεται για να κυβερνήσει 
αυτοδύναµα– αλλά η ήττα του Ερ-
γατικού Κόµµατος στις εκλογές της 
18ης Μαΐου είναι γεγονός.
Μετά τις οµοσπονδιακές εκλογές του 
Σαββάτου, ο Συνασπισµός των Φιλε-
λεύθερων-Εθνικών µε αρχηγό τον 
Scott Morrison πλησίαζε πιο κοντά 
στην πλειοψηφία, µε καταµετρηµένο 
λίγο πάνω από το 75% των ψήφων 
την Κυριακή. 
Οι έδρες που διακυβεύονταν, σύµ-
φωνα µε τα νούµερα που έδινε η 
Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή 
στην τελευταία καταµέτρηση, ήταν το 

εκλογικό τµήµα του Bass (Τασµανία), 
του Chisholm (Βικτώρια) και του 
Macquarie (NNO). Την Κυριακή το 
πρωί, η Bridget Archer των Φιλελεύ-
θερων συγκέντρωνε το 50,4% ανά-
µεσα στα δυο προτιµώµενα κόµµατα 
του Bass, δηλαδή βρισκόταν µπρο-
στά από τον βουλευτή των Εργατι-
κών Ross Hart. «Αισθάνοµαι αισιό-
δοξη. Τα πράγµατα φαίνονται πολύ 
καλά σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα 
αποτελέσµατα» δήλωσε στο AAP. Στο 
Chisholm, η υποψήφια των Εργατι-
κών Jennifer Yang βρισκόταν στο 
50,1%, µπροστά από την Gladys Liu 
των Φιλελευθέρων. Στο Macquarie, 
η βουλευτής των Εργατικών Susan 
Templeman ήταν στο 50,4% στην 
ψηφοφορία µεταξύ των δυο κοµµά-
των, µπροστά από τη Sarah Richards 
των Φιλελεύθερων.

Η Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή 
κατονόµασε τις έδρες των Herbert 
και Longman (Κουίνσλαντ), Lindsay, 
Warringah και Gilmore (ΝΝΟ), 
Braddon και Bass (Τασµανία) και 
Dunkley, Corangamite και Chisholm 
(Βικτώρια) ως έδρες στις οποίες ο 
έως τώρα εν ενεργεία βουλευτής δεν 
φαίνεται να βγαίνει πρώτος. Ωστόσο, 
και στις έδρες σε Cowan (∆Α), Lilley 
(Κουίνσλαντ) και Wentworth (ΝΝΟ) 
τα αποτελέσµατα ήταν αµφίβολα.
Μέχρι χθες, οι Εργατικοί φαινόταν 
να κατέχουν 65 έδρες, µαζί µε έξι 
ανεξάρτητους βουλευτές.
Στο προηγούµενο κοινοβούλιο οι 
αριθµοί είχαν ως εξής: Φιλελεύθεροι 
58 έδρες, Εθνικοί 16, Εργατικοί 69, 
Πράσινοι 1, Συµµαχία του Κέντρου 
1, Αυστραλιανό Κόµµα του Katter 1, 
ανεξάρτητοι 4.

Οι Αυστραλοί 
θέλουν πιο φτηνά 
φάρµακα και 
πιο γρήγορα
Μόλις την περασµένη εβδοµάδα, µια 
18χρονη γυναίκα µε µια σπάνια µορ-
φή καρκίνου βρέθηκε στην ανάγκη να 
πρέπει να πληρώνει 7000 δολάρια 
τον µήνα για ένα φάρµακο που της 
είναι αναγκαίο.
O επικεφαλής της οργάνωσης Rare 
Cancers Australia κ. Richard Vines 
έµαθε για το περιστατικό επειδή ένας 
κλινικός ιατρός ήρθε σε επαφή µε την 
οργάνωσή του, ελπίζοντας να βρει 
έναν τρόπο να ανακουφίσει τα εξο-
ντωτικά έξοδα της γυναίκας. «Είναι η 
µόνη της ευκαιρία» δήλωσε ο κ. Vines 
στο AAP.
Η γυναίκα είναι µεταξύ των Αυ-
στραλών που χρειάζονται φάρµακα 
τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής των επιχορηγούµενων 
από την κυβέρνηση φαρµάκων µέσω 
της εισαγωγής τους στο Πρόγραµµα 
Φαρµακευτικών Επιδοµάτων (PBS).
Στον συγκεκριµένο τοµέα που ερ-
γάζεται, ο κ. Vines συναντά τέτοιες 
περιπτώσεις κάθε µέρα, µε ορισµέ-
νους ανθρώπους να αποφασίζουν να 
µην κάνουν καν θεραπεία επειδή δεν 
µπορούν να το αντέξουν οικονοµικά 
και δεν θέλουν να επιβαρύνουν τόσο 
πολύ τις οικογένειές τους. «Έχει αντί-
κτυπο σε τόσο πολλά επίπεδα» είπε.
Σύµφωνα µε µια νέα έρευνα που 
καταγράφει τις στάσεις των Αυστρα-
λών απέναντι στο PBS, η συντριπτική 
πλειοψηφία (87%) πιστεύει ότι το 
πρόγραµµα θα πρέπει να χρηµατοδο-
τηθεί από την κυβέρνηση, σύµφωνα 
µε τη δηµοσκόπηση του Neilsen σε 
δείγµα 2000 ατόµων που ανέθε-
σε η Medicines Australia, η οποία 
αντιπροσωπεύει τη φαρµακευτική 
βιοµηχανία. Όµως, µόνο ένας στους 
πέντε (22 τοις εκατό) πιστεύει ότι το 
πρόγραµµα παρέχει πρόσβαση στο 
ευρύτερο δυνατό φάσµα φαρµάκων. 
Πολλοί άνθρωποι (82 τοις εκατό) 
πιστεύουν επίσης ότι και οι ακριβές 
θεραπείες πρέπει να προστεθούν στο 
PBS, καθιστώντας τες προσιτές και 
πιο γρήγορες.
Η διευθύντρια της Medicine Australia 
Liz de Somer λέει ότι το PBS πρέπει 
να εξελιχθεί για να υποστηρίξει ευκο-
λότερα την πρόσβαση σε πρόσφατα 
ανακαλυφθείσες θεραπείες. «Αυτά τα 
ευρήµατα δείχνουν ότι οι Αυστρα-
λοί θέλουν µελλοντική πρόσβαση σε 
πρωτοποριακά φάρµακα» ανέφερε για 
τα στοιχεία της έρευνας.
Ο κ. Vines πιστεύει ότι τόσο η κυβέρ-
νηση όσο και η φαρµακευτική βιοµη-
χανία έχουν συµβάλει στην καθυστέ-
ρηση ορισµένων φαρµάκων που είναι 
εισηγµένα στο PBS µέσω µακρών 
διαπραγµατεύσεων για τις τιµές.




