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Ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ δήλωσε και επί-
σημα χθες ότι θα παραιτη-
θεί αν χάσει την υποστήριξη 

της πλειοψηφίας των βουλευτών του 
κόμματος του. Ο κ. Τέρνμπουλ ανέ-
φερε ότι σχεδιάζει να ζητήσει άλλη 
μια εσωτερική ψηφοφορία σήμερα 
αλλά μόνο εάν λάβει αναφορά που 
θα υπογράφεται από την πλειοψηφία 
των Φιλελεύθερων βουλευτών που 
του ζητούν να παραιτηθεί. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν θα είναι εκ νέου υπο-
ψήφιος για το ανώτατο αξίωμα. Στους 
διεκδικητές της θέσης του έχει προ-
στεθεί και ο Θησαυροφύλακας Scott 
Morrison καθώς πλήθος υπουργών 
πιέζουν τον κ. Τέρνμπουλ να παραι-
τηθεί. Ο κ. Morrison εμφανίστηκε 
ως υποψήφιος όταν οι πρωτοκλα-
σάτοι υπουργοί Mathias Cormann, 
Michaelia Cash και Mitch Fifield 
εγκατέλειψαν τον κ. Turnbull σε μια 
κίνηση που έφερε τον πρωθυπουργό 
ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος της θη-
τείας του. Ο πρώην υπουργός Εσωτε-
ρικών Peter Dutton ζητάει υποστήρι-
ξη για μια δεύτερη μονομαχία αλλά 
και ο Θησαυροφύλακας μετρά τα 
κουκιά και πιθανώς να διεκδικήσει 
και αυτός τη θέση του πρωθυπουρ-
γού. Ο γερουσιαστής Cormann ανέ-
φερε ότι «με μεγάλη θλίψη και βαριά 
καρδιά» ενημέρωσε, προχθές το από-
γευμα, μαζί με τους Michaelia Cash 
και Mitch Fifield τον πρωθυπουργό 
ότι δεν έχει πλέον την υποστήριξη 
της πλειοψηφίας του κόμματος και 
του ζήτησαν να παραιτηθεί. Οι τρεις 
υπουργοί επανέλαβαν τις ανησυχίες 
τους χθες το πρωί, αφού πληροφο-
ρήθηκαν ότι πέντε υπουργοί οι οποί-
οι υποστήριξαν τον κ. Τέρνμπουλ 
στην ψηφοφορία της Τρίτης, έχουν, 
επίσης, αλλάξει στάση. «Συμβουλεύ-
σαμε τον πρωθυπουργό ότι καθώς 
δεν έχει πλέον την υποστήριξη της 
πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του κόμματος πιστεύουμε ότι 
θα πρέπει να διευκολύνει μια ομαλή 
μετάβαση της εξουσίας και ότι πρέπει 
να γίνει εκ νέου ψηφοφορία», είπε 
ο γερουσιαστής Cormann στους δη-
μοσιογράφους. Ο υπουργός Οικονο-
μικών δήλωσε ότι πιστεύει πως ο κ. 
Dutton είναι το καλύτερο πρόσωπο 
για να οδηγήσει το κόμμα στις επό-
μενες εκλογές.

Η έξοδος συνεχίζεται

Οι τρεις πρώην σύμμαχοι του Πρωθυ-
πουργού προστέθηκαν σε έναν αυξα-
νόμενο αριθμό υπουργών που έχουν 
υποβάλει την παραίτησή τους. Ο κ. 

Τέρνμπουλ προσπάθησε να μεταπείσει 
τους υπουργούς να συνεχίσουν στις 
θέσεις τους, ακόμη και αν είχαν υπο-
στηρίξει τον αντίπαλό του στην ψηφο-
φορία της Τρίτης, αλλά αρκετοί είναι 
πλέον αποφασισμένοι να το εγκαταλεί-
ψουν. Ο υπουργός Υγείας Greg Hunt, 
ο οποίος είναι πιθανό να τοποθετηθεί 
ως αναπληρωτής του Peter Dutton, 
είναι μεταξύ των τελευταίων που προ-
στέθηκαν στη λίστα των αντιπάλων του 
κ. Τέρνμπουλ. Ο υπουργός Εμπορίου 
Steve Ciobo, η υπουργός Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών Michael Keenan και 
ο υπουργός Ιθαγένειας Alan Tudge 
απέσυραν την στήριξη τους στον πρω-
θυπουργό. Ο αναπληρωτής υπουργός 
James McGrath, από τους πιστούς υπο-
στηρικτές του Τένρμπουλ, παραιτήθηκε 
για δεύτερη φορά προχθες το βράδυ και 
ζήτησε από τον πρωθυπουργό να απο-
δεχθεί την παραίτησή του. «Όπως είπε 
ο Peter Dutton, πρέπει να κάνουμε ό, 
τι μπορούμε για να σταματήσουμε τον 
Μπιλ Σόρτεν», ανέφερε ο γερουσιαστής 
McGrath στο Facebook. Ο Michael 
Sukkar και ο Zed Seselja πίεσαν επί-
σης στον πρωθυπουργό να αποδεχθεί 
την παραίτησή τους αφού δήλωσαν την 
στήριξή τους στον Peter Dutton.

Ο Dutton ζητά 
δεύτερη ψηφοφορία

Χθες το πρωί, ο Peter Dutton μίλησε 
στον Πρωθυπουργό για να ζητήσει να 
πραγματοποιηθεί νέα ψηφοφορία για 
την ηγεσία των Φιλελευθέρων. Ο πρώ-
ην υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι 
πιστεύει ότι έχει τα κουκιά για να νική-
σει τον κ. Τέρνμπουλ μετά την ήττα του 
στην ψηφοφορία της Τρίτης με διαφο-
ρά 13 ψήφων.
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, 
μέχρι χθες, ο πρωθυπουργός δεν είχε 
συμφωνήσει σε νέα ψηφοφορία και ζη-
τούσε να δει αναφορά υπογεγραμμένη 
από πλειοψηφία των Φιλελεύθερων 
βουλευτών, πράγμα που θα αποδεί-
κνυε ότι έχει χάσει την πλειοψηφία, 
αλλά χωρίς τη στήριξη των υπουργών 
Cormann, Cash και Fifield μπορεί να 
μην έχει άλλη επιλογή. 

Με παραίτηση απειλεί 
βουλευτής των Εθνικών

Εν τω μεταξύ, ένας Βουλευτής των Εθνι-
κών δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από την 
κυβέρνηση και να γίνει ανεξάρτητος κί-
νηση που θα μπορούσε να απειλήσει 
την πλειοψηφία του Συνασπισμού στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. «Η συνε-
χής εναλλαγή πρωθυπουργών τόσο 

από το Εργατικό Κόμμα όσο και από το 
Φιλελεύθερο Κόμμα, είναι κάτι που δεν 
μπορώ να εγκρίνω», δήλωσε ο βουλευ-
τής. Είναι ένας από τους πολλούς βου-
λευτές που εκφράζουν απογοήτευση για 
την τελευταία κρίση ηγεσίας.

Η αντεπίθεση του Ντάτον

Δεδομένου ότι έχασε την ψηφοφορία 
για την ηγεσίας με μόνο 13 ψήφους, 
ο κ. Dutton προσπαθεί τις τελευταίες 
δύο μέρες να προβάλει από τα  μέσα 
μαζικής ενημέρωσης το πολιτικό του 
πρόγραμμα και να εξασφαλίσει τις επι-
πλέον επτά ψήφους που χρειάζεται για 
να αντικαταστήσει τον κ. Τέρνμπουλ. 
Ανάμεσα σε όσα υπόσχεται είναι και 
η κατάργηση του GST από τους οικια-
κούς λογαριασμούς ρεύματος. Αυστηρά 
επικριτικός, ο Scott Morrison δήλωσε 
στους δημοσιογράφους στην Καμπέ-
ρα ότι μια τέτοια κίνηση θα τίναζε τον 
προϋπολογισμό στον αέρα και θα αφαι-
ρούσε έσοδα 7,5 δισεκατομμυρίων δο-

λαρίων από τις Πολιτειακές Κυβερνή-
σεις για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 
Σφοδρές ήταν οι επικρίσεις και από τον 
σκιώδη Θησαυροφύλακα Chris Bowen 
που δήλωσε ότι η «τρελή» πρόταση του 
κ. Dutton σημαίνει περικοπές στην 
υγεία και την εκπαίδευση.
Ο κ. Dutton έχει επίσης υποσχεθεί να 
μειώσει τον αριθμό μεταναστών που 
δέχεται η Αυστραλία. «Νομίζω ότι η με-
τανάστευση είναι εξαιρετικά σημαντική 
για τη χώρα μας, και πρέπει να ρυθμί-
ζεται με βάση τα συμφέροντα της χώρας 
μας», είπε ο κ. Ντάτον.
Ερωτηματικά υπάρχουν και για την 
χρηματοδότηση που λαμβάνει ο κ. Ντά-
τον για τα κέντρα παιδικής μέριμνας 
που έχει στο Μπρίσμπεϊν. Το άρθρο 
44 του Συντάγματος απαγορεύει από το 
κοινοβούλιο όποιον έχει «οποιοδήποτε 
άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον 
από τη σχέση του με δημόσια υπηρε-
σία της Κοινοπολιτείας». Ο ίδιος νόμος 
είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό του 
πρώην γερουσιαστή Bob Day το 2017.
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ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ 
 

 
Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον χώρο της Κοινοτικής Λέσχης (206-210 Lakemba St., 
Lakemba), την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 με θέμα τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και με 
πιο τρόπο θα βοηθηθούν οι οικογένειες των δεινοπαθούντων. 

Παρευρέθησαν,  ο Πρόεδρος της ΕΟΚ ΝΝΟ κ. Χάρη Δανάλης, Πρόεδροι άλλων Σωματείων και 
Οργανισμών και μεμονωμένα άτομα όπου συζητήθηκε το όλο θέμα και αποφασίστηκε να 
διενεργηθεί έρανος για την ενίσχυση των πυροπαθών, ως κάτωθι: 

1)Την ίδρυση 11μελούς Επιτροπής που θα εποπτεύει το όλο έργο του εράνου αποτελούμενη από: 
κ. Χ. Δανάλη, κα. Ν. Καρτέρη. κ. Χ. Μπελέρχα, κα Χ. Σταυροπούλου, κα K. Stojanovic,                                  
κ. Ιωάννη Σπανέλλη, κ. Ιωάννη Θεοδωρίδη, κ. Βασίλη Μινά, κα Κ. Βαλλή, κ. Σ. Δελαγραμμάτη 
κα. Ν. Λαμπούση που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

2)Να ανοιχτούν σε τρεις (3) Τράπεζες, Commonwealth Bank, Delphi Bank και Bank of Sydney 
τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα “The Greek Orthodox Community of NSW Greek Fire 
Appeal”,  όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα ποσά που επιθυμούν. 

Σας παραθέτουμε προς το παρόν τα στοιχεία δύο Τραπεζικών λογαριασμών, και θα σας 
ανακοινώσουμε τον άλλο όταν λάβουμε τα στοιχεία του. 
 
Delphi Bank: BSB:941200,    Account number: 200637043,     Account name: “GREEK 
ORTHODOX COMMUNITY OF NEW SOUTH WALES LTD – GREEK FIRE APPEAL” 
 
Bank of Sydney: BSB: 942201,     Account number: 1403195 
Account name: “THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD THE GREEK FIRE 
APPEAL”. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο (02) 9740 6022 ή στο email: 

reception@goc.com.au 

 

Βαθαίνει η πολιτική κρίση, 
καταρρέει η κυβέρνηση
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Μάλκολμ Τέρνμπουλ, δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση και φέρεται να μην έχει 
πλέον την πρόθεση να διεκδικήσει την ηγεσία των Λίμπεραλ, αλλά να παραμερίσει ώστε να επιτρέψει στον Σκοτ Μόρισον, 
νέο διεκδικητή του κορυφαίου αξιώματος, να αναμετρηθεί με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Πίτερ Ντάτον.


