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Ο Gavin Buckley, γεννημένος στο 
Περθ, είναι δήμαρχος της Αννάπο-
λης μόνο για έναν χρόνο, αλλά ήδη 
έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα πε-
ριστατικό μαζικών πυροβολισμών 
– πολλοί στην πόλη του εξακολου-
θούν να θρηνούν για τους πέντε 
δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν 
στην εφημερίδα Capital Gazette.

Ο κ. Buckley υποσχέθηκε στους 
συναδέλφους των θυμάτων ότι θα 
τιμήσει τη μνήμη τους και αυτό ξε-
κίνησε με την αίτηση να του δοθεί 
άδεια από τον Λευκό Οίκο για να 
κυματίσουν οι σημαίες μεσίστιες.

«Το αίτημα υποβλήθηκε την Παρα-
σκευή. Ως το Σάββατο τίποτα δεν 
είχε συμβεί» είπε. «Περπατούσα 
γύρω από τα κοντάρια και ήμουν 
έτοιμος να σκαρφαλώσω και να το 
κάνω μόνος μου, όπως θα κάναμε 
κι εκεί από όπου κατάγομαι»..

Ωστόσο, η Αμερικανίδα σύζυγος του 
κ. Buckley τον προειδοποίησε – στις 
ΗΠΑ υπάρχει πρωτόκολλο για το 
κατέβασμα σημαίας και η άδεια πρέ-

πει να δοθεί από τον Λευκό Οίκο.

Όταν τελικά η αίτησή του απορρί-
φθηκε, ο δήμαρχος πέρασε στην 
επίθεση μέσω των μίντια,  με αποτέ-
λεσμα να τον καλέσει η γραμματέας 
Τύπου Sarah Huckabee Sanders.

«Καταφέραμε να ασκήσουμε αρκε-
τή πίεση μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, ώστε να λάβω ένα τη-
λεφώνημα εκείνη τη νύχτα από τη 
Sarah Huckabee Sanders, που μου 
είπε: “Θέλω απλώς να το ακούσω 
από εσάς, κύριε δήμαρχε”» είπε ο 
κ. Buckley είπε. «Μου τηλεφώνη-
σε ξανά στις  7:00 π.μ. το επόμενο 
πρωί».

Η κ. Huckabee Sanders δήλωσε αρ-
γότερα στους δημοσιογράφους ότι, 
μόλις ο κ. Trump πληροφορήθηκε 
για το αίτημα, πήρε πίσω την αρχι-
κή άρνηση.

Ο κ. Buckley δήλωσε ότι, σε αυτές 
τις πολωμένες εποχές των ψεύτι-
κων ειδήσεων, είναι σημαντικό να 
τιμούνται οι δημοσιογράφοι.

«Ήταν μια επίθεση εναντίον της 
ελευθερίας του λόγου. Μια επίθεση 
εναντίον αθώων δημοσιογράφων 
που απλώς έκαναν τη δουλειά τους» 
δήλωσε. «Αυτή η πόλη έχει μία από 
τις παλαιότερες εφημερίδες στη 
χώρα».

«Οι δημοσιογράφοι μοιάζει να εί-
παν “μη μας ξεχάσετε, μην αφήσετε 
αυτή την ιστορία, αν θέλετε μόνο να 

προσευχηθείτε για μας, τότε κρατή-
στε τις προσευχές σας”. Δεν πρέπει 
να ξανασυμβεί τέτοια σφαγή».

Το συναίσθημα αυτό το μοιράζονται 
και πολλοί επιζώντες από μαζικούς 
πυροβολισμούς εναντίον μαθητών 
σε σχολεία, που έχουν οδηγήσει σε 
μια γενική έκκληση και πίεση για 
αλλαγή στη νομοθεσία περί κατοχής 
όπλων στις ΗΠΑ.

Η βετεράνος βουλευτής των Εργατικών 
Jenny Macklin συνταξιοδοτείται

Αυστραλός δήμαρχος έκανε τον Τραμπ να 
ανακαλέσει απόφαση του Λευκού Οίκου

Μετά από σχεδόν 23 χρόνια στην 
ομοσπονδιακή πολιτική ζωή, η κ. 
Jenny Macklin, η γυναίκα με την 
πιο μακρόχρονη καριέρα στην ιστο-
ρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την 
πολιτική κι ότι πρόκειται να βγει 
στη σύνταξη.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κόμμα-
τος των Εργατικών επί Kim Beazley, 
Simon Crean και Mark Latham, και 
έγινε υπουργός Οικογενειών, Κοι-
νοτικών Υπηρεσιών και Αυτοχθό-
νων στις κυβερνήσεις Gillard και 
Rudd.

Σε δήλωσή της, η βουλευτής της 
Jagajaga της Μελβούρνης δήλωσε 
ότι ήρθε πια η ώρα για την αλλαγή 
των γενεών. «Είναι καιρός να περά-
σω περισσότερο χρόνο στο σπίτι» 
πρόσθεσε «ειδικά τώρα, με τη νέα 
μας εγγονή. Είναι καιρός για την 
επόμενη γενιά. Αν και εξακολουθώ 
να θέλω να συμβάλλω σε πολιτικές 
συζητήσεις, ήρθε η ώρα να αποσυρ-
θώ».

Η κ. Macklin ήταν ένθερμη υποστη-
ρίκτρια της εθνικής συγγνώμης προς 
τις «κλεμμένες γενιές», επί κυβέρνη-
σης Rudd. Ήταν επίσης από τους 

αρχιτέκτονες του Εθνικού Συστήμα-
τος Αναπηρικής Ασφάλισης (NDIS) 
που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση 
Gillard και για το οποίο δήλωσε στο 
ABC ότι, παρά τα προβλήματά του, 
με την πάροδο του χρόνου θα απο-
δειχτεί αποτελεσματικό.

Το 2012, η κ. Macklin υπέστη έντο-
νη κριτική από τους υποστηρικτές 
της κοινωνικής πρόνοιας μετά από 
την απόρριψη από το σύστημα πλη-
ρωμών χιλιάδων μονογονεϊκών οι-

κογενειών και την ένταξή τους σε 
λιγότερο γενναιόδωρα επιδόματα 
ανεργίας.

Η κίνηση έγινε για να εξοικονομή-
σει η κυβέρνηση Gillard περίπου 
700 εκατομμύρια δολάρια, και η κ. 
Macklin είχε πει ότι η αλλαγή θα 
ενθάρρυνε περισσότερους γονείς 
να ενταχθούν στο εργατικό δυναμι-
κό. Ωστόσο, αργότερα παραδέχτηκε 
ότι αυτή η πολιτική των Εργατικών 
ήταν λανθασμένη και σκληρή.

Η κ. Macklin θα παραιτηθεί άμεσα 
ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης 
για τις κοινωνικές υπηρεσίες και 
θα πάει κατευθείαν στα βουλευτικά 
έδρανα.

Η απόφασή της αναμένεται να προ-
καλέσει άλλον ένα μίνι ανασχημα-
τισμό στο εσωτερικό της Αντιπολί-
τευσης, δημιουργώντας έναν ακόμα 
πονοκέφαλο για τον αρχηγό του 
κόμματος Bill Shorten.

Ο κ. Shorten τίμησε την κ. Macklin, 
λέγοντας ότι είχε «βαθιά γνώση της 
πολιτικής, άκαμπτη αυτοπεποίθηση 
και αδιάλειπτη αποφασιστικότητα 
για να κάνουμε το σωστό».

Η απόφαση της κ. Macklin έρχεται 
μόνο μία ημέρα μετά την ανακοίνω-
ση για αποχώρηση ενός άλλου βετε-
ράνου των Εργατικών, του Michael 
Danby από τη Βικτώρια. Το ALP 
αντιμετωπίζει τόσο πολιτειακές όσο 
και ομοσπονδιακές εκλογές στη Βι-
κτώρια τους επόμενους 12 μήνες, 
προκαλώντας εντάσεις και ανησυχί-
ες, καθώς η σχέση της «αριστερής» 
και της «δεξιάς» πτέρυγας του κόμ-
ματος φαίνεται ότι περνά από δοκι-
μασία. 


