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Με θερµό χειροκρότηµα στη Βουλή 
αποχώρησε ο Τζο Χόκει από την πολιτική

Ο  
πρώην Θησαυροφύλακας 
και για περίπου µία εικο-
σαετία βουλευτής του Λί-
µπεραλ Πάρτι, Τζο Χόκεϊ, 

έδωσε προχθές την τελευταία ου 
οµιλία στην οµοσπονδιακή Βου-
λή. Ο κ. Χόκεϊ αντικαταστάθηκε 
στο Θησαυροφυλάκιο από τον 
πρωθυπουργό, Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ, µετά την ανατροπή του 
Τόνι Αµποτ. Ο πρώην Θησαυρο-
φύλακας παραιτήθηκε από την 
πολιτική και είναι πολύ πιθανόν 
να διοριστεί πρέσβης της Αυστρα-
λίας στην Ουάσιγκτον.
Η οµιλία έγινε δεκτή µε θερµό 
χειροκρότηµα από όλους τους 
βουλευτές και ακούστηκαν εγκώ-
µια για την προσφορά του στην 
πολιτική τόσο από την κυβέρνη-
ση, όσο και την αντιπολίτευση.
Ο Τζο Χόκεϊ εκλέχθηκε στην έδρα 
του North Sydney πριν 20 περί-
που χρόνια και επέδειξε ικανότη-
τες σαν υπουργός στην κυβέρνηση 
Χάουαρντ.
Όµως, σαν Θησαυροφύλακας 
στην κυβέρνηση Αµποτ, απέτυχε 
να πείσει το εκλογικό σώµα για τα 
σκληρά µέτρα λιτότητας στον πρώ-
το Προϋπολογισµό που παρου-

σίασε το 2013 και η κυβέρνηση 
δεν µπόρεσε να ανακάµψει στις 
δηµοσκοπήσεις, µέχρι που ανέλα-
βε την πρωθυπουργία ο Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ.
Στη θητεία του κ. Χόκεϊ σαν Θη-
σαυροφύλακας δεν βοήθησαν 
ούτε κάποιες δηλώσεις του, όπως  
«ότι οι φτωχοί της χώρας ή δεν 
έχουν αυτοκίνητα αλλά ακόµα και 
αν έχουν δεν τα οδηγούν για µε-
γάλες αποστάσεις», που έγινε µε 
αφορµή την προσπάθειά του να 

πείσει τον αυστραλιανό λαό και 
την Γερουσία για το ωφέλιµο του 
επιπρόσθετου φόρου που ήθελε 
να επιβάλλει στα καύσιµα ή η συµ-
βουλή του προς τους νέους που το 
βρίσκουν οικονοµικά αδύνατο να 
αγοράσουν την πρώτη τους κατοι-
κία ότι «πρέπει να βρουν µία καλή 
δουλειά που να τους παρέχει ένα 
καλό εισόδηµα», θα µείνουν στην 
πολιτική ιστορία της χώρας µετα-
ξύ των πλέον αµφιλεγόµενων δη-
λώσεων που έκανε ποτέ Θησαυ-
ροφύλακας. 
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∆ιχόνοια στην κυβέρνηση 
Τέρνµπουλ για τους  
γάµους οµοφυλοφίλων
Νέα κόντρα ξέσπασε ανάµεσα σε Λίµπεραλ βου-
λευτές µετά την πρόταση του, Γουόρεν Εντς, στον 
πρωθυπουργό Μάλκολµ Τέρνµπουλ, να νοµιµο-
ποιηθούν οι γάµοι ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους 
από το κοινοβούλιο, πριν το δηµοψήφισµα που 
θα γίνει µετά τις επόµενες εθνικές εκλογές.
Ο βουλευτής Ερικ Αµπέτζ, που δεν εγκρίνει τους 
γάµους οµοφυλοφίλων, διαφώνησε έντονα µε 
την πρόταση αυτή και επιµένει πως µόνο µε το 
δηµοψήφισµα θα αποφασιστεί η νοµιµότητα των 
γάµων.
Πιστεύεται, όµως, ότι ο κ. Τέρνµπουλ µελετά την 
περίπτωση να ψηφιστεί ο νόµος για την νοµιµο-
ποίηση των γάµων οµοφυλοφίλων από το σηµε-
ρινό Κοινοβούλιο και το δηµοψήφισµα απλά να 
επικυρώσει τον νόµο.
Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει τους γάµους ανά-
µεσα σε οµοφυλόφιλους και δεν συµφωνούσε µε 
την απόφαση του Τόνι Αµποτ για το δηµοψήφι-
σµα, όµως είχε δεχτεί την απόφαση της Κ.Ο. του 
Λίµπεραλ Πάρτι.    


