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Άντζελα Βυθούλκα:
Αδιαφανής και αντιδηµοκρατική η  
συµπεριφορά της ∆ηµάρχου του Σίδνεϊ

«Η ∆ήµαρχος δεν σέβεται τις διαδι-
κασίες…»
Σύµφωνα µε την καταγγελία της κας Βυθούλκα, 
η ∆ήµαρχος του Σίδνεϊ, Κλόβερ Μουρ, µετά τον 
ξαφνικό θάνατο της 
Αντιδηµάρχου 

ρώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον τρόπο µε 
τον οποίο θα γινόταν η αντικατάσταση της. “Κάθε 
µέλος του Συµβουλίου έχει το δικαίωµα να διεκ-
δικήσει αυτή τη θέση”, µας λέει η κα Βυθούλκα 
και προσθέτει “η ∆ήµαρχος όχι µόνο δεν ακολού-
θησε την διαδικασία αυτή, αλλά προχώρησε σε 
συµφωνία µε τους Πράσσινους, και αποφάσισε 

να τοποθετήσει στην θέση αυτή τον εκλεγµένο 
σύµβουλο τους. Έχει πάρει τις αποφάσεις 
της, χωρίς να γίνει ψηφοφορία µεταξύ των 

µελών του Συµβουλίου, χωρίς καν να 
ανακοινώσει τις προθέσεις της, αγνο-
ώντας τους πολίτες που µας ψήφισαν. 
∆εν µπορεί να γνωρίζει εκ των προ-
τέρων τι θα αποφασίσουν οι Σύµβου-
λοι. Κάθε χρόνο µέχρι τώρα γινόταν 
εκλογές µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο και επιλεγόταν ο νέος Αντιδή-
µαρχος. Σε αυτή τη διαδικασία 
οποιοσδήποτε από τους Συµβού-
λους µπορεί να είναι υποψήφιος.

Ανησυχώ για την 
τύχη των µικρών 
επιχειρήσεων”

Η κα Βυθούλκα ανησυχεί για 
τις συνέπειες που θα έχουν οι 
επιλογές της ∆ηµάρχου στις 
µικρές και µεσαίες επιχειρή-

σεις. “Οι Πράσινοι δεν θέ-
λουν να έχουν δικαιώµα 
λόγου όσοι έχουν επιχει-
ρήσεις ή ιδιοκτησία στο 
∆ήµο του Σίδνεϊ”, λέει η 
∆ηµοτική Σύµβουλος και 
συµπληρώνει “ο νέος 
νόµος επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες να ψηφί-

σουν στις επόµενες 
εκλογές. Υπολογί-

ζεται ότι µε αυτό 
τον τρόπο θα 
προστεθούν 
στο εκλο-
γικό σώµα 
8 0 , 0 0 0 
ψηφοφό-
ροι. Στις 
π ρ ο η -
γούµενες 

εκλογές, που 
δεν ήταν υπο-

χρεωτική η εγγρα-
τους στους εκλογικούς 

καταλόγους, ψήφισαν µόλις 
1,490. Οι περισσότεροι δεν γνώ-
ριζαν καν ότι είχαν δικαίωµα 
ψήφου. Λάβετε υπόψη σας ότι 

τα έσοδα του ∆ήµου από τους επιχειρηµατίες και 
τους ιδιοκτήτες είναι κοντά στα 300 εκατ. δολάρια 
το χρόνο. Αντίθετα από τους µόνιµους κατοίκους 
τα έσοδα δεν ξεπερνούν τα 70 εκατ. δολάρια το 
χρόνο. Η σηµερινή ∆ήµαρχος θέλει, λοιπόν, από 
τους επιχειρηµατίες και ιδιοκτήτες να πληρώνουν 
αλλά να µην έχουν δικαιώµατα”.

Ψηφίζουν λιγότεροι 
από του µισούς εγγεγραµένους 
ψηφοφόρους

Από τους 165,000 εγγεγραµένους ψηφοφόρους, 
στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν λιγότεροι από 
τους µισούς. Από τους 60,000 που ψήφισαν οι 
35,000 επέλεξαν την Κλόβερ Μουρ. Από το εκλο-
γικό σώµα των προηγούµενων εκλογών απουσί-
αζαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεων. 
Με την αλλαγή του νόµου, οι 80,000 νέοι ψηφο-
φόροι ενδέχεται να αλλάξουν εντελώς το συσχε-
τισµό δυνάµεων στο ∆ήµο. “Αυτό ακριβώς είναι 
που φοβάται η ∆ήµαρχος”, µας λέει η κα Βυθούλ-
κα. “Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να ενηµε-
ρωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι αλλά η ∆ήµαρχος 
νοµίζει ότι όποιος έχει περιουσία δεν πρέπει να 
ψηφίζει γιατί δεν ενδιαφέρεται για το καλό της 
πόλης. Η ∆ήµαρχος και οι Πράσσινοι δεν θέλουν 
τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης αλλά να µας 
πουν πως ένας ηλικιωµένος θα πηγαίνει να κά-
νει τα ψώνια του ή θα πηγαίνει στο γιατρό. Μια 
µάνα µε τρία παιδιά που θα βάλει τα παιδιά της; 
Στο ποδήλατο; Είναι επείγον ζήτηµα να ενηµερω-
θεί ο κόσµος για αυτά τα ζητήµατα πριν από τις 
εκλογές. Πρέπει να µιλήσει ο κόσµος µέσα από 
τις εκλογές και να εκφράσει την επιθυµία του για 
το µέλλον της Πόλης…”

Έντονη η ελληνική παρουσία 
ανάµεσα σε ιδιοκτήτες 
και επιχειρηµατίες

“Οι ελληνικής καταγωγής επιχειρηµατίες και ιδι-
οκτήτες είναι πολύ περισσότεροι από όσους υπο-
θέτει κανείς”, λέει η κα Βυθούλκα και συµπλη-
ρώνει “ίσως και να αποτελούν το ένα τρίτο στην 
µητροπολιτική περιοχή. Πρέπει να γνωρίζουν τα 
σχέδια του ∆ήµου και να εκφράσουν την θέληση 
τους για τις αλλαγές που θα γίνουν στο µέλλον. Ο 
µόνος τρόπος είναι να εγγραφούν στους εκλογι-
κούς καταλόγους και να ψηφίσουν στις επόµενες 
εκλογές. ∆εν είναι όλοι πλούσιοι που σκέφτονται 
µόνο το συµφέρον τους αδιαφορώντας για το µέλ-
λον τις πόλης. Είναι άνθρωποι που εργάζονται 
σκληρά, πληρώνουν φόρους και θέλουν να έχουν 
λόγο. ∆εν επιστρέφουν στο σπίτι τους κάθε βράδυ 
µετά από σκληρή δουλειά µε τη φεράρι τους…”

Αντιδηµάρχου 
Ρόµπιν Κέ-
µις (Robyn 
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ό φ ε ι -
λε να 
ε ν η -
µε-
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Για αντιδηµοκρατική συµπεριφορά και διαδικασίες που δεν δείχνουν σεβασµό ούτε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ούτε στους πολίτες 
που τα εκλέγουν κάνει λόγο η ελληνικής καταγωγής (από τη Ζάκυνθο και τη Σπάρτη) Σύµβουλος του µεγαλύτερου ∆ήµου της χώρας, Άντζελα 
Βυθούλκα, µιλώντας αποκλειστικά στην εφηµερίδα «ο Κόσµος». Η επιτυχηµένη επιχειρηµατίας, που χαρακτηρίστηκε πέρυσι ως µια από τις 50 
γυναίκες µε τη µεγαλύτερη επιρροή στη χώρα, εµφανίζεται στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, διατηρεί ραδιοφωνικό σταθµό και έχει γίνει η φωνή 
των πολυάριθµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη µητροπολιτική περιοχή του ∆ήµου του Σίδνεϊ. Έντονη είναι 
η παρουσία της και η στήριξη της στις εκδηλώσεις οργανισµών και συλλόγων της ελληνικής παροικίας . 


