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ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 
HOW TO VOTE LABOR GROUP (WEST WARD) 

CITY OF RANDWICK COUNCIL 
 

Πώς να ψηφίσετε στην Περιφέρεια 
 West Ward - Δυτική Περιφέρεια 

 
ALEXANDRA LUXFORD, PETER KELSON,  

ZAIN AHMED 
  
Βάλτε το   
νούμερο    
στο τετράγωνο   
μαρκαρισμένο “GROUP E”  
πάνω από τη μαύρη γραμμή 
 
Μην αριθμήσετε   
τα τετράγωνα που βρίσκονται  
κάτω τη μαύρη γραμμή  
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urray, 23 Ham
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ΣΥΝΕΧIΖΕΤΑΙ Ο ΣAΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΠΛH ΙΘΑΓEΝΕΙΑ

“ΧΑΟΣ” ΣΤΟ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Αν ασκήσει καθήκοντα πρωθυπουργού ο Μπάρναµπι Τζόις

Η κυβέρνηση Τέρνµπουλ προ-
ετοιµάζεται για ακόµη µια 
χαοτική εβδοµάδα στο οµο-
σπονδιακό Κοινοβούλιο, µε 

την προειδοποίηση από τους Εργατι-
κούς πως «οτιδήποτε µπορεί να συµ-
βεί», καθώς σκοπεύει να συνεχίσει 
την επίθεση στον Συνασπισµό για το 
φιάσκο της διπλής υπηκοότητας. Η 
υπαρχηγός τής αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, Tanya Plibersek, δεν απο-
κλείει την αποχώρηση του κόµµατός 
της από το Κοινοβούλιο.
Οι Εργατικοί αντιδρούν επειδή  
Μπάρναµπι Τζόις θα αντικαταστήσει 
τον κ. Τέρνµπουλ, για µια ηµέρα στο 
τέλος τής εβδοµάδας, όταν ο πρωθυ-
πουργός θα ταξιδεύσει στην Σαµόα 
για διπλωµατικές συνοµιλίες. Θα εί-
ναι η πρώτη φορά που ο κ. Τζόις θα 
ασκήσει καθήκοντα πρωθυπουργού, 
µετά την αποκάλυψη πως έχει διπλή 
ιθαγένεια και πιθανόν θα πρέπει να 
παραιτηθεί από την Βουλή.  
Τους Εργατικούς τους έχει εξοργί-

σει το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης Barnaby Joyce και 
η γερουσιαστής των Εθνικών Fiona 
Nash δεν έχουν αποµακρυνθεί από 
τα αξιώµατά τους τη στιγµή που το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο ελέγχει τη νο-
µιµότητα της εκλογής τους.
«Έχουµε έναν πρωθυπουργό που 
λείπει, και κάποιον που ενεργεί ως 
πρωθυπουργός και ο οποίος ενδεχο-
µένως να µη νοµιµοποιείται καν να 
κάθεται στα έδρανα του οµοσπονδι-
ακού Κοινοβουλίου» είπε.

«Θέλω να πω, δεδοµένου ότι βρι-
σκόµαστε σε αχαρτογράφητα νερά, 
νοµίζω ότι πρέπει να πούµε πως οτι-
δήποτε θα µπορούσε να συµβεί στο 
Κοινοβούλιο αυτή την εβδοµάδα».
Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόµε-
νο αποχώρησης των Εργατικών, ο 
Christopher Pyne του Συνασπισµού 
αντέδρασε χλευαστικά.
«Τρέµω ολόκληρος», είπε στο πρό-
γραµµα «Insiders» του ABC. «Αν οι 
Εργατικοί επιλέξουν να αποχωρή-
σουν από το Κοινοβούλιο, αυτό θα 

είναι καλό νέο. Καταρχήν, θα αυξη-
θεί ο µέσος όρος IQ».
Ο Barnaby Joyce και η Fiona Nash 
είναι µεταξύ επτά βουλευτών που θα 
δουν τη νοµιµότητα της εκλογής τους 
να κρίνεται από το Ανώταστο ∆ικα-
στήριο, εν µέσω αµφιβολιών που 
γεννιούνται από την πιθανότητα να 
έχουν διπλή υπηκοότητα.
Υποτίθεται ότι ο κ. Τζόις έχει ανα-
βάλει επίσκεψή του στις ΗΠΑ και 
την Ινδονησία µέχρι το Ανώτατο ∆ι-
καστήριο αποφανθεί αν µπορεί να 
συνεχίσει την πολιτική του καριέρα.
Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, ο 
κ. Τέρνµπουλ θα προσπαθήσει να 
στρέψει την συζήτηση µακριά από 
την διπλή ιθαγένεια στην εθνική 
οικονοµία. Ο πρωθυπουργός θα 
επαναφέρει στο Κοινοβούλιο προς 
συζήτηση για τα σχέδιά του να επε-
κτείνει τις µειώσεις στη φορολογία 
των εταιρειών και σε επιχειρήσεις 
µε ετήσικο τζίρο µεγαλύτερο από 
$50 εκατοµµύρια. 




