
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 26 MARCH 2019 3AYΣΤΡΑΛΙΑ

Εκλογές ΝΝΟ: Νικήτρια η Berejiklian,  
ζημιωμένοι Εθνικοί και Εργατικοί
Η πρωθυπουργός Gladys 

Berejiklian προσβλέπει σε 
πλειοψηφική κυβέρνηση, 
παρά το γεγονός ότι στην πε-

ριφέρεια οι ψηφοφόροι στράφηκαν 
εναντίον του µικρότερου εταίρου του 
Συνασπισµού, όπως και ενός µέλους 
του υπουργικού συµβουλίου.
Τρεις έδρες έως χτες το πρωί παρέµε-
ναν εν αµφιβόλω, αλλά οι Φιλελεύθε-
ροι αναγκάζονται πλέον να στρέψουν 
τις προσδοκίες τους στο εκλογικό 
σώµα του East Hills στο Σίδνεϊ, ενώ 
οι Nationals ελπίζουν να κρατήσουν 
την περιφερειακή έδρα του Dubbo 
µετά από µια τεράστια µετατόπιση 
των ψηφοφόρων εναντίον τους.
Η καταµέτρηση δείχνει ότι το Κόµ-

µα των Εργατικών µπορεί να πάρει 
την τρίτη έδρα, το Lismore, από τους 
Εθνικούς, αλλά ο Συνασπισµός χρει-
άζεται µόνο µία έδρα ακόµα για να 
κρατήσει την εξουσία.
Η νίκη της κ. Berejiklian έρχεται µετά 
την κατάρρευση της αρχικής δυναµι-
κότητας του αρχηγού των Εργατικών 
Michael Daley κατά την τελευταία 
εβδοµάδα της εκστρατείας του. Ο κ. 
Daley είναι πιθανό να δει να αµφι-
σβητείται η ηγετική του θέση στο κόµ-
µα, αφού κέρδισε µόνο το 33 τοις εκα-
τό της πρωτοβάθµιας ψηφοφορίας.
πιθανοί υποψήφιοι για την ηγεσία 
θεωρούνται η Jodi McKay και ο Chris 
Minns, που φλέρταραν µε αυτή την 
προοπτική όταν παραιτήθηκε στις 

αρχές Νοεµβρίου ο προηγούµενος 
αρχηγός του κόµµατος Luke Foley.
Το Εθνικό Κόµµα, από την άλλη, έχει 
κι αυτό να αντιµετωπίσει τις δικές 
του εσωτερικές διαδικασίες, αφού η 
κάθοδός του στις πολιτειακές εκλογές 
ήταν αρνητική και έχασε δύο έδρες 
–σε Barwon και Murray– από τους 
Shooters, Fishers και Farmers.
Εκτός από το Lismore και το Dubbo, 
το κόµµα δεν κατάφερε να κερδίσει 
την Ballina απέναντι στους Πράσι-
νους, οι οποίοι έτσι επέκτειναν την 
επιρροή τους στη βόρεια ακτή, και 
είδε τα µεγάλα του περιθώρια νίκης 
να χάνονται στο Upper Hunter.
Ο αντιπρόεδρος των Nationals, Niall 
Blair, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 

θα αποµακρυνθεί από τα χαρτοφυλά-
κια των περιφερειακών υδάτων, των 
πρωτογενών βιοµηχανιών και του 
εµπορίου και της βιοµηχανίας, κα-
θώς και από τη θέση του κοντά στην 
κεφαλή του κόµµατος.
Οι µαζικοί θάνατοι ψαριών στα ζωτι-
κά ποτάµια συστήµατα της πολιτείας 
προκάλεσαν κύµα απειλών και αντί-
δρασης που απευθύνονταν στον κ. 
Blair τους τελευταίους µήνες. «∆εν 
µπορώ να αρνηθώ ότι το επίπεδο 
επιθετικότητας που στρέφεται ενα-
ντίον µου εξαιτίας της πολιτικής µας 
περί των υδάτων είχε βαθιές επιπτώ-
σεις» δήλωσε την Κυριακή. Προς το 
παρόν θα παραµείνει στο Νοµοθετι-
κό Συµβούλιο.

Η Αυστραλία λέει ότι η µάχη 
κατά του ISIS συνεχίζεται 
παρά την ήττα του

Οι δυνάµεις που υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ διακήρυξαν 
την κατάληψη και του τελευταίου «οχυρού» του Ισλαµικού Κρά-
τους στη Συρία το Σάββατο, εξαλείφοντας το αυτοαποκαλού-
µενο «χαλιφάτο» του, αλλά οι τζιχαντιστές παραµένουν απειλή 
σε πυρήνες που υπάρχουν ανενεργοί σε όλο τον κόσµο.
Αρχικό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, το ISIS εξαπλώθηκε σε 
µεγάλα τµήµατα του Ιράκ και της Συρίας από το 2014, επι-
βάλλοντας βασανιστήρια και δηµόσιους αποκεφαλισµούς και 
κάνοντας επιθέσεις στο εξωτερικό, αλλά ηττήθηκε τελειωτικά 
στο χωριό Baghouz.
«Ανακοινώνουµε σήµερα την καταστροφή του λεγόµενου 
Ισλαµικού Κράτους και το τέλος του εδαφικού του ελέγχου 
στον τελευταίο του θύλακα στο Baghouz» δήλωσε ο γενικός 
διοικητής των Συριακών ∆ηµοκρατικών ∆υνάµεων (SDF), 
Mazloum Abdi, στην τελετή της νίκης.
Οι µαχητές των SDF, οι οποίοι πολιορκούσαν το Baghouz για 
εβδοµάδες, ενώ τα αεροπλάνα βοµβάρδιζαν από αέρος, παρέ-
λασαν στη µνήµη των 11.000 συντρόφων τους που σκοτώθη-
καν σε χρόνια µάχης εναντίον του ISIS. Μια µπάντα έπαιξε 
τον αµερικανικό εθνικό ύµνο.
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας εξέφρασε την ικανοποίησή της 
για την ήττα του IS, λέγοντας ότι αυτή κατέστη δυνατή µέσω 
του «απύθµενου θάρρους και της θυσίας των ιρακινών δυνά-
µεων ασφαλείας και των δηµοκρατικών δυνάµεων της Συρί-
ας, που λειτουργούσαν µε την υποστήριξη του Συνασπισµού».
Εντούτοις, η αυστραλιανή κυβέρνηση προειδοποίησε ότι, 
παρά τη σηµασία αυτής της νίκης-ορόσηµου, «δεν αντιπροσω-
πεύει το τέλος της µάχης ενάντια στο Da’esh ούτε ενάντια στον 
εξτρεµισµό του. Το Da’esh εξακολουθεί να αποτελεί απειλή 
για την ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ακό-
µα πιο µακριά, µεταξύ άλλων µέσω της διάδοσης της ακραίας 
ιδεολογίας του» δήλωσε. 

Οι κάλπες της ΝΝΟ 
καθησυχάζουν τον Morrison
Τα αποτελέσµατα των εκλο-
γών στη ΝΝΟ καθησυχάζουν 
την κυβέρνηση του Scott 
Morrison ότι µπορεί να προ-
σελκύσει τους ψηφοφόρους 
µέσω µιας ισχυρής οικονοµι-
κής διαχείρισης, οκτώ ηµέρες 
πριν από τον επόµενο οµο-
σπονδιακό προϋπολογισµό.
Ο αρχηγός των Εργατικών της 
Νέας Νότιας Ουαλίας Michael 
Daley ηττήθηκε από τη Φιλε-
λεύθερη πρωθυπουργό Gladys 
Berejiklian το Σάββατο, µε τον 
πολιτειακό Συνασπισµό να 
κερδίζει 46 έδρες από τις 93 
που είχαν καταµετρηθεί.
Σύµφωνα µε τον γενικό ει-
σαγγελέα Christian Porter, η 
κυβέρνηση Morrison πάντα 
θεωρούσε ότι θα µπορούσε 
να κερδίσει τις επόµενες οµο-
σπονδιακές εκλογές, που ανα-
µένονται τον Μάιο, παρά τις 
δηµοσκοπήσεις που δείχνουν 
νίκη του Εργατικού Κόµµα-

τος. Το εκλογικό αποτέλεσµα, 
όµως, της ΝΝΟ έχει ενισχύσει 
ακόµα περισσότερο αυτή την 
πεποίθηση.
Είπε ότι αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση –όπως και η 
κυβέρνηση Berejiklian– επι-
κεντρώνεται στην ισχυρή οι-
κονοµία και στα δυνατά δη-
µοσιονοµικά, όπως και στην 
επανεπένδυση των εσόδων σε 
υπηρεσίες και υποδοµές.
«Αυτό ακριβώς είναι το µο-
ντέλο στο οποίο εργαζόµαστε 
επί έξι χρόνια» δήλωσε ο κ. 
Porter σε δηµοσιογράφους 
στο Περθ την Κυριακή. «Αυτό 
αποδεικνύει, αν θέλετε, την 
αυτοπεποίθηση που είχαµε 
όλον αυτό τον καιρό. Πιστεύ-
ουµε ότι αυτό δείχνει ότι τις 
επόµενες εκλογές είναι απο-
λύτως δυνατόν να τις κερδί-
σουµε».
Οι Εθνικοί, βέβαια, έχασαν 

έδαφος στη ΝΝΟ, όµως ο κ. 
Porter είπε ότι είναι σηµαντι-
κό να κοιτάµε τη µεγαλύτερη 
εικόνα. «Σίγουρα οι εκλογές 
ήταν δύσκολες γι’ αυτούς, 
αλλά αν µείνουµε εκεί βλέ-
πουµε την τρύπα και όχι το 
ντόνατς. Πρόκειται για ιστορι-
κή νίκη».
Από την πλευρά του, ο οµο-
σπονδιακός ηγέτης των Ερ-
γατικών, Bill Shorten, δήλω-
σε ότι δεν πιστεύει πως οι 
εκλογές της ΝΝΟ σηµαίνουν 
και πολλά πράγµατα για την 
εκστρατεία του προς την πρω-
θυπουργία. Έχουν όµως, είπε, 
επιβεβαιώσει ότι τίποτα δεν 
πρέπει να θεωρείται δεδοµένο 
και ότι είναι ανάγκη να δοθεί 
στους ανθρώπους ένα όραµα.
«Οι άνθρωποι πεινούν για 
όραµα. Η πολιτική, ως συνή-
θως, δεν το δίνει» δήλωσε ο κ. 
Shorten σε δηµοσιογράφους 
στη Μελβούρνη.




