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Η ελληνικής καταγωγής υποψή-
φια των Λίµπεραλ, Sophie Mirabella 
(Panopoulos) µάχεται για την έδρα την 
οποία είχε κερδίσει στις προηγούµενες 
εκλογές µε διαφορά 9%. Οι 1000 ψήφοι 
που βρέθηκαν στο εκλογικό κέντρο του 
Wangaratta καταµετρήθηκαν κανονικά 
το βράδυ των εκλογών αλλά από λάθος 
δεν προστέθηκαν στους ψήφους της κας 
McGowan. Μέχρι την ανακάλυψη των 
χαµένων ψήφων η κα. McGowan προη-
γούνταν της κας Mirabella κατά περίπου 
490 ψήφους.
Η κ. McGowan δήλωσε ότι ίσως οι ψή-
φοι αυτοί της δώσουν τη δυνατότητα να 
κερδίσει τελικά την έδρα. “Αυτή η µάχη 

∆αβίδ εναντίον Γολιάθ ήταν αµφίροπη, 
ήµασταν πολύ κοντα, και αυτό το αναπά-
ντεχο γεγονός είναι υπέροχο. Ξέραµε ότι 
τα δεδοµένα θα άλλαζαν µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, αλλά να πάρουµε ξαφνικά 
1.000 ψήφους είναι πραγµατικά παρήγο-
ρο”, είπε η κα McGowan.
Πάντως, σύµφωνα µε την Εκλογική Επι-
τροπή δεν έχουν ακόµη καταµετρηθεί οι 
ψήφοι όσων ψήφισαν πριν τις εκλογές 

και όσων ψήφισαν δια αλληλογραφίας 
που συνήθως ευνοούν αυτόν που κατέχει 
την έδρα. Έτσι δεν αναµένεται να ανακοι-
νωθεί το τελικό αποτέλεσµα πριν από τις 
επόµενες δύο εβδοµάδες.
Εν τω µεταξύ, ο βουλευτής των Λίµπε-
ραλ, Dennis Jensen, εκτιµά ότι κι αν 
ακόµη επανεκλεγεί, δεν θα αναλάβει 
κάποιο υπουργείο. Ο νεοεκλεγέντας 
πρωθυπουργός θα αποφασίσει αυτή την 

εβδοµάδα το υπουργικό του συµβούλιο 
και η κα Mirabella αναµενόταν να πά-
ρει το χαρτοφυλάκιο της βιοµηχανίας. 
“Όταν έχεις εκλεγεί οριακά πρέπει να 
αφιερώσεις ιδιαίτερα πολύ χρόνο στα 
καθηκοντα σου και έτσι δεν θα µπορείς 
να διαθέσεις το χρόνο που χρειαζεται η 
θέση του υπουργού. Πιστέυω ότι ο Τόνι 
Άµποτ έχει αρχίσει να ψάχνει άλλο για 
τη θέση”, είπε ο κ. Jensen

Υποψήφιος των Λίμπεραλ 
καταγγέλλει το κόμμα του

Ψαλιδίζονται 
οι ελπίδες 
της Sophie 
Mirabella 
Η Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή 
επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν 1.000 ψή-
φοι που δεν είχαν καταμετρηθεί υπέρ 
της ανεξάρτητης υποψήφιας Cathy 
McGowan που διεκδικεί μαζί με την 
Sophie Mirabella, την έδρα του Indi, 
στο βόρειο τμήμα της Βικτόριας.

Ένας υποψήφιος των Λίµπεραλ, ο οποίος 
υπέστη ταπεινωτική ήττα από τον υποψήφιο 
των Εργατικών, καταγγέλλει τώρα το κόµµα 
του ότι του συµπεριφέρθηκε σαν να ήταν πο-
λίτης δεύτερης κατηγορίας, κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής εκστρατείας και υποστηρί-
ζει ότι αυτό οφείλεται στην καταγωγή του.
Ο Andrew Nguyen υποστήριξε σε συνέντευ-
ξή του, ότι το προσωπικό που ήταν υπεύθυ-
νο για την προεκλογική εκστρατεία του Τόνι 
Άµποτ τον απέτρεψε να πλησιάσει τον αρχη-
γό του Συνασπισµού κατά την επίσκεψη του 
στο Λίβερπουλ. Ο κ. Nguyen οδηγήθηκε στο 
αυτοκίνητό του από τον Justin De Domenico, 
έναν από τους υπεύθυνους για την προεκλο-
γική εκστρατεία των Λίµπεραλ στην έδρα του 
Fowler.
“Με µεταχειρίστηκαν σαν να ήµουν εγκλη-
µατίας και αυτοί αστυνοµικοί. Χωρίς να µου 
δοθεί καµία εξήγηση µε οδήγησαν στο αυτο-
κίνητο µου και µου είπαν να γυρίσω στο γρα-
φείο µου στην Cabramatta και να µην πάω 
πίσω στο εµπορικό κέντρο Westfield που 
θα παρουσιαζόταν ο κ. Άµποτ”, ισχυρίζεται ο 
υποψήφιος των Λίµπεραλ.
Ο κ. Nguyen είπε ότι φέρθηκαν και σε άλ-
λους εθνοτικούς υποψηφίους σαν να ήταν 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ανέφερε τον 
Jaymes Diaz στο Greenway και τον Martin 
Zaiter στην Parramatta. Μάλιστα τους προει-
δοποίησαν να µη µιλήσουν στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης και να µην απαντούν σε τηλε-
φωνήµατα µε άγνωστο αριθµό. “Ο Συνασπι-
σµός δεν θα κερδίσει το ∆υτικό Σίδνεϊ για 
τα επόµενα 10 χρόνια, λόγω του τρόπου που 
αντιµετωπίζονται οι εθνοτικοί υποψήφιοι και 
οι εθνοτικοί ψηφοφόροι”, είπε ο κ. Nguyen.
Ο κ. Nguyen που είναι 74 ετών, έχει υπο-
θηκευµένο το σπίτι του στο Bankstown για 
300 χιλιάδες δολάρια. Τα χρήµατα αυτά τα 
χρησιµοποίησε για την προεκλογική του εκ-

στρατεία. Ο κ. Nguyen, ο οποίος έφτασε στην 
Αυστραλία ως πρόσφυγας το 1979, είπε ότι 
διέθεσε επιπλέον 90,000 δολάρια από την 
τσέπη του για να πληρώσει την µετάφραση 
των προεκλογικών φυλλαδίων στα βιετνα-
µέζικα, τα αραβικά και τα Ινδικά. Ενώ, πά-
ντα σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του κ. 
Nguyen, ο Τόνι Άµποτ διέθεσε αρκετό χρό-
νο µε την Fiona Scott στο Lindsay δεν έκανε 
το ίδιο και για το Λίβερπουλ.
Είπε επίσης ότι του απαγόρευσαν να µιλή-
σει στο βιετναµέζικο πρόγραµµα του SBS, 
ή να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε δηµόσια 
συζήτηση. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούσε 
να ανταποκριθεί στην, κατά τα λεγόµενα του, 
εκστρατεία δυσφήµησης από την οµάδα του 
υποψηφίου των Εργατικών, Chris Hayes, ο 
οποίος κέρδισε τελικά την έδρα πολύ µεγά-
λη διαφορά (9,4%). Οι Λίµπεραλ πάντως 
αρνούνται τις κατηγορίες του κ. Nguyen 
και δηλώνουν: “Απλά είναι τα πράγµατα. Ο 
Nguyen ήταν αποτυχηµένη επιλογή. ∆είτε τη 
διαφορά µε την οποία έχασε»


