
TUESDAY 27 FEBRUARY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Προσωρινά εκτός καθηκόντων η Σοφία Κώτση 
για να αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας
Σ ε προσωρινό ανασχη-

µατισµό του σκιώδους 
Υπουργικού του Συµ-
βουλίου προχώρησε 

την περασµένη Παρασκευή 
ο επικεφαλής της Αντιπολί-
τευσης στη ΝΝΟ, Λουκ Φόλι. 
Αιτία η αναρρωτική άδεια 
της ακούραστης και αγαπη-
τής βουλευτού ελληνικής κα-
ταγωγής, της Σοφίας Κώτση, 
που αντιετωπίζει προβλήµατα 
υγείας (καρκίνο του µαστού) 
και θα ξεκινήσει θεραπεία. 
Το εύρος των αρµοδιοτήτων 
της Σοφίας Κώτση είναι τε-
ράστιο και δεν είναι τυχαίο 
που ο Λουκ Φόλι παρέδωσε 
τα χαρτοφυλάκιά της προσω-
ρινά, όχι σε ένα αλλά σε τρεις 
βουλευτές. Η διεύθυνση και 
το προσωπικό του «Κόσµου» 
εύχονται στην Σοφία Κώτση 
καλή ανάρρωση και γρήγορη 
επάνοδο στα καθήκοντα της. 
Σύµφωνα µε αυστραλιανή 
εφηµερίδα, η κα Κώτση που 
είναι και µητέρα δύο παιδιών 

έχει ήδη λάβει αµέτρητα µη-
νύµατα υποστήριξης. Η βου-
λευτής των Εργατικών στο 
Καντερµπέρι ανακοίνωσε ότι 
το Σαββατοκύριακο µάχεται 
τον καρκίνο του µαστού και 
ανέφερε ότι θα πάρει άδεια 
κατά τη διάρκεια της θερα-

πείας της. «Αυτή είναι µια 
δύσκολη περίοδος για µένα 
και την οικογένειά µου και 
εκτιµώ βαθιά την σταθερή 
υποστήριξη που λαµβάνω 
από τη θαυµάσια οικογένεια 
µου, τους φίλους µου, την το-
πική κοινότητα, το προσωπι-

κό του γραφείου µου και τους 
συναδέλφους µου. Ανυπο-
µονώ να επιστρέψω στα κα-
θήκοντα µου και να παλέψω 
για τις εκλογές του 2019 στη 
Νέα Νότια Ουαλίας», δήλω-
σε η κα Κώτση. Ο Εργατικός 
Βουλευτής της Lakemba και 

ο στενός φίλος της κ. Κώτση, 
Τζιχάντ Ντιµπ, δήλωσε ότι 
εύχεται στην ίδια και την νέα 
οικογένεια της δύναµη κατά 
τη διάρκεια αυτής της περι-
όδου. «Γνωρίζοντας καλά τη 
Σόφι ως συνάδελφό και φίλο 
ξέρω ότι θα αγωνιστεί όσο 
πιο σκληρά µπορεί για να το 
ξεπεράσει. Ξέρω ότι έχει την 
πλήρη υποστήριξη της οικο-
γένειάς της και της κοινότη-
τας», δήλωσε ο κ. Dib. Κατά 
τη διάρκεια της απουσίας της, 
ο κ. Dib θα αναλάβει το χαρ-
τοφυλάκιο του Πολυπολιτι-
σµού, και η Kate Washington 
θα αναλάβει τα θέµατα τρίτης 
ηλικίας και αναπήρων. Οι 
αρµοδιότητες της κας Κώτση 
για τις Γυναίκες θα µεταβιβα-
στούν στην Jenny Aitchison. 
Η πρώην βουλευτής του Κα-
ντέρµπουρι, Linda Burney 
µίλησε, επίσης,  µε θερµά 
λόγια για την «αγαπηµένη της 
φίλη».

Ελληνικής καταγωγής (ο παππούς της µητέρας του είχε γεννη-
θεί στην Ελλάδα) ο αντικαταστάτης του Μπάρναµπι Τζόις

Ο Michael McCormack αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης και αρχηγός των Εθνικών

Τον κ. McCormack επέλεξαν τελικά 
οι Εθνικοί για να αντικαταστήσει 
τον Barnaby Joyce, ο οποίος πα-
ραιτήθηκε επισήµως χθες το πρωί. 
Ο George Christensen ήταν επίσης 
υποψήφιος αλλά τελικά νικήθηκε 
από τον κ. McCormack. Ο κ. Joyce 
θα είναι τώρα απλός βουλευτής και 
ο κ. McCormack θα προωθηθεί στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, αναλαµβά-
νοντας το Υπουργείο Υποδοµών 
και Μεταφορών. Μετά τη νίκη του 
ο κ. McCormack δήλωσε ότι ανα-
λαµβάνει µεγάλη ευθύνη: «Θα τιµή-
σω αυτή την εµπιστοσύνη που µου 
δείξατε µε υπευθυνότητα, δίνοντας 
πάντα τον καλύτερο εαυτό µου. Εί-
µαι οµαδικός παίκτης και θα δηµι-
ουργήσω την καλύτερη οµάδα για 
την αγροτική και περιφερειακή Αυ-
στραλία». Ο κ. McCormack επαίνε-
σε τον κ. Christensen και είπε ότι ο 
αντίπαλός του είχε δώσει µια εξαι-
ρετική οµιλία. Ο κ. Christensen εξέ-
δωσε δήλωση που συγχαίρει τον κ. 
McCormack και παραδέχθηκε ότι η 
ψηφοφορία χθες το πρωί έδειξε ότι 
οι συνάδελφοί του διαφώνησαν µε 
το αίτηµά του να διαλύσει τον συνα-
σπισµό µεταξύ των Φιλελευθέρων 
και των Εθνικών. «Έχω εκφράσει 
δηµόσια τις απόψεις µου σχετικά µε 

την ανάγκη αλλαγής της τρέχουσας 
πολιτικής κατεύθυνσης», δήλωσε ο 
κ. Christensen και πρόσθεσε «οι συ-
νάδελφοί µου δεν συµφώνησαν µε 
τις απόψεις µου, αυτή είναι η δηµο-
κρατία». Ο κ. McCormack αναµένε-
ται να προωθήσει το χαρτοφυλάκιο 
Μικρών Επιχειρήσεων να συµπερι-
ληφθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο 
στο πλαίσιο της νέας συµφωνίας 
Συνασπισµού που θα διαπραγµα-
τευτεί µε τον Malcolm Turnbull. Ο 
Πρωθυπουργός συνεχάρη τον νέο 
του αναπληρωτή.  «Το Κόµµα των 
Φιλελευθέρων βρίσκεται σε συµµα-
χία µε το Εθνικό Κόµµα για περισ-
σότερα από 70 χρόνια και η συνε-
χής και επιτυχηµένη πολιτική µας 
συνεργασία θα συνεχιστεί υπό την 
ηγεσία του Michael McCormack «, 
δήλωσε ο κ. Τέρνµπουλ.




