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Σηµαντική στροφή ψήφων προς 
το Φιλελεύθερο Κόµµα, σηµει-
ώθηκε στις δηµοτικές εκλογές 

του περασµένου Σαββάτου, κύριο 
χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η 
αποχή. Στο Σίδνεϊ ψήφισε µόνο το 
52,8% των εγγεγραµµένων ψηφο-
φόρων, στο Άσφιλντ το 60%, ενώ 
σηµαντικό ήταν το ποσοστό άκυρων 
ψήφων που σε ορισµένες περιοχές 
ξεπέρασε το 17%. Στις περιοχές Πα-
ραµάτα και Κάντερµπερι, το ποσοστό 
των άκυρων ψήφων ανήλθε στο 25%

Η Κλόβερ Μουρ επανεξελέγη ∆ή-
µαρχος του Σίδνεϊ, τονίζοντας ότι οι 
εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης του 
Σαββάτου, αποτελούν «επιδοκιµασία 
της προοδευτικής πολιτικής».

Από την πλευρά της η ελληνικής 
καταγωγής υποψήφια, Άντζελα Βυ-
θούλκα, τόνισε ότι στο Σίδνεϊ επι-
κράτησε σύγχυση ανάµεσα στους 
ψηφοφόρους. «Πολλοί ψηφοφόροι 

έλεγαν ότι είχαν ήδη ψηφίσει. Επι-
κρατούσε σύγχυση. Κρίµα. Ίσως αυτό 
έχει να κάνει µε την απάθεια και την 
απογοήτευση απέναντι στον τρόπο 
συµπεριφοράς των πολιτικών», τό-
νισε η κα Βυθούλκα.  Στις δηµοτι-
κές αυτές εκλογές, παρατηρήθηκε 
σηµαντική στροφή ψήφων κατά του 
κόµµατος των Πρασίνων και του Ερ-
γατικού Κόµµατος, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθεί ένταση στις σχέσεις 
των δύο παρατάξεων µε την µία να 
αποδίδει ευθύνες στην άλλη. Χαρα-
κτηριστική ήταν η δήλωση του Εργα-
τικού γερουσιαστή, Νταγκ Κάµερον, 
ότι οι Πράσινοι έχασαν την επαφή 
τους µε τους ψηφοφόρους στο θέµα 
της κλιµατικής αλλαγής και των προ-
σφύγων. «Το κόµµα των Οικολόγων 
έχει αποτύχει στα σηµαντικά θέµατα 
που απασχολούν τους ψηφοφόρους. 
Αυτό δεν οφείλεται µόνο στην πολι-
τική κατεύθυνση που ακολουθούν οι 

Πράσινοι, αλλά και στην έλλειψη πο-
λιτικής ωριµότητας», τόνισε ο γερου-
σιαστής Κάµερον. Ο πρωθυπουργός 
της Ν.Ν.Ουαλίας, Μπάρι Ο’ Φάρελ, 
δήλωσε ενθουσιασµένος µε τα απο-
τελέσµατα των δηµοτικών εκλογών 
και την µεγάλη στροφή ψήφων που 
παρατηρήθηκε προς το Φιλελεύθερο 
Κόµµα. «Είδαµε στροφές του επιπέ-
δου του 20% των ψήφων προς το 
κόµµα µας στο Λίβερπουλ και στο 
Παραµάτα και σηµαντική στροφή σε 
παραδοσιακά Εργατικές περιοχές. 
Τα αποτελέσµατα των δηµοτικών αυ-
τών εκλογών είναι φανταστικά για το 
Φιλελεύθερο Κόµµα», τόνισε ο κ. Ο’ 
Φάρελ. Στις δηµοτικές εκλογές του 
Σαββάτου ήταν οι οµογενείς υπο-
ψήφιοι. Ανάµεσά τους ο Ευάγγελος 
Τσιρέκας που επανεξελέγη δήµαρχος 
του Canada Bay City, ενώ αρκετοί 
εξελέγησαν δηµοτικοί σύµβουλοι σε 
διάφορους δήµους.

Απεβίωσε ξαφνικά το Σάββατο 
σε ηλικία 83 χρόνων, ο Τζον 
Γκίλαρντ, πατέρας της πρω-

θυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ. Η 
κα Γκίλαρντ µόλις πληροφορήθη-
κε για τον θάνατο του πατέρα της, 
επέστρεψε εσπευσµένα στην Αυ-
στραλία από το Βλαδιβοστόκ, όπου 

βρισκόταν για να συµµετάσχει στη 
σύνοδο του Οργανισµού Οικονο-
µικής Συνεργασίας των χωρών της 
Ασίας και του Ειρηνικού (APEC). 
Η πρωθυπουργός σε ανακοίνω-
ση που εξέδωσε το γραφείο της, 
αναφέρει ότι την έχει σοκάρει ο 
ξαφνικός θάνατος του πατέρα της, 

παρόλο που τα τελευταία χρόνια 
αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα 
υγείας. Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι ο 
πατέρας της ήταν ο εµπνευστής της 
και αυτός που της µετέδωσε τις αξί-
ες της σκληρής εργασίας, του πά-
θους για το δίκαιο και της δύναµης 
της µάθησης.

Ο πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας, Μπάρι Ο’ Φάρελ, 
διέψευσε κατηγορηµατικά ότι η κυβέρνησή του σκο-
πεύει να προβεί σε δραστικές περικοπές στον τοµέα 

της εκπαίδευσης. Τόνισε όµως ότι τα έσοδα της πολιτείας 
έχουν µειωθεί κατά $2 δις και κατά συνέπεια η κυβέρνησή 
του είναι υποχρεωµένη να προβεί σε περικοπές στις πολι-
τειακές δαπάνες.

«Εξετάζονται όλοι οι τοµείς, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει 
ληφθεί καµία απόφαση για περικοπές στον τοµέα της εκπαί-
δευσης», τόνισε ο κ. Ο’ Φάρελ.

Από την πλευρά τους, τα ανεξάρτητα και τα Καθολικά 
σχολεία της πολιτείας, υποστηρίζουν ότι η πολιτειακή κυ-
βέρνηση θα µειώσει τις επιχορηγήσεις της στα σχολεία κατά 
$70 εκ. τον χρόνο.

Στην εξαγορά της Consolidated Media Holdings προ-
χώρησε η News Copr., έναντι 2 δισ. δολαρίων, σε µία 
προσπάθεια να ενισχύσει το µερίδιό της στην αυστρα-

λιανή συνδροµητική τηλεόραση.
Στο πλαίσιο αυτό, η News Corp. - ο όµιλος των µίντια 

που ελέγχεται από τον Ρούπερτ Μέρντοχ - συµφώνησε να 
καταβάλει 3,57 δολάρια ανά µετοχή. Μία επιτυχηµένη εξα-
γορά θα µπορούσε να ανοίξει το δρόµο στο δισεκατοµµυρι-
ούχο Τζέϊµς Πάκερ, ο οποίος διαθέτει µερίδιο 50,1% στην 
Consolidated Media, να εξέλθει από την τελευταία µεγάλη 
κοινοπραξία του στο χώρο των µίντια, καθώς εστιάζει τώρα 
στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

Η συµφωνία θα διπλασιάσει, επίσης, το µερίδιο του αυ-
στραλιανού τµήµατος της News Corp. στον κυρίαρχο λει-
τουργό συνδροµητικής τηλεόρασης της Αυστραλίας, Foxtel, 
στο 50%, ενώ παράλληλα θα προσέδιδε στον κ. Μέρντοχ 
τον πλήρη έλεγχο του δικτύου Fox Sports στην Αυστραλία. 

Η πρώην πρωθυπουρ-
γός του Κουίνσλαντ, 
Άννα Μπλάϊ, απε-

κάλυψε ότι δεν έχει καµία 
πρόθεση να επιστρέψει 
στην πολιτική. Η κα Μπλάϊ 
υποχρεώθηκε να κάνει τη 
διευκρίνηση αυτή, µετά από 
δηµοσιεύµατα στον Τύπο 
που έκαναν λόγο ότι θα δι-
εκδικήσει την έδρα του Σίδ-
νεϊ, την οποία πρόκειται να 
εγκαταλείψει η επανεκλεγεί-
σα ∆ήµαρχος Κλόβερ Μουρ. 
Η πρώην πρωθυπουργός 
του Κουίναλντ, ζει τώρα µε 
τον άντρα της, Γκρεγκ Γουί-
δερς, στο Σίδνεϊ και έχει αναλάβει µια θέση στην υπηρεσία 
Arts NSW. Μιλώντας στο ABC, η κα Μπλάϊ διέψευσε κατη-
γορηµατικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο, ότι συζητά το θέµα 
διεκδίκησης της έδρας του Σίδνεϊ µε αξιωµατούχους του 
Εργατικού Κόµµατος.

Σηµαντική στροφή 
προς το Φιλελεύθερο Κόµµα 
στις δηµοτικές εκλογές

Απεβίωσε ο πατέρας
της πρωθυπουργού

ΕΝΑΝΤΙ 2 ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΩΝ

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ Η ΚΛΟΒΕΡ ΜΟΥΡ

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 83 ΕΤΩΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΗΣ Ν.Ν.Ο. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ:

«Καμία απόφαση για περικοπές 
στον τομέα της εκπαίδευσης»

Η News Corp. 
προχώρησε στην εξαγορά 
της Consolidated Media

Δεν επιστρέφει 
στην πολιτική 
η Άννα Μπλάϊ

Η πρωθυπουργός 
µε τον πατέρα της Τζον Γκίλαρντ, 
που πέθανε το περασµένο Σάββατο 
σε ηλικία 83 ετών.


