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Πιέζει ο Shorten για τη δημιουργία 
φορέα κατά της διαφθοράς
E ίναι πιθανό οι Εργατικοί και οι 

ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως κι 
αυτοί των µικρότερων κοµµά-
των, να συνεργαστούν για να 

εξαναγκάσουν τη σύσταση ενός οµο-
σπονδιακού φορέα ελέγχου κατά της 
διαφθοράς στις τελευταίες εβδοµάδες 
της λειτουργίας του κοινοβουλίου το 
2018, εκτός εάν η κυβέρνηση συµφω-
νήσει σε µια συµφωνία διµερούς συ-
νεργασίας.

Μια τέτοια ψηφοφορία, εάν είναι επιτυ-
χής, θα είναι η πρώτη σηµαντική ήττα 
για την κυβέρνηση Morrison, καθώς 
η νίκη της ανεξάρτητης Kerryn Phelps 
στις εκλογές του Wentworth στέρησε 
από τον Συνασπισµό την πλειοψηφία 
στην Κάτω Βουλή.
Οι Εργατικοί και οι Πράσινοι έχουν 
υποστηρίξει από καιρό µια πανεθνι-
κή εκδοχή της ICAC που υπάρχει στη 
ΝΝΟ, φορέας που έχει αποκαλύψει σο-

βαρά περιστατικά διαφθοράς στην πο-
λιτεία οδηγώντας στην ποινική δίωξη 
πολιτικών.
Οι πιέσεις για τη σύσταση ενός τέτοιου, 
οµοσπονδιακού φορέα ολοένα και αυ-
ξάνονται. Έξι  ανεξάρτητοι βουλευτές 
έχουν ήδη ετοιµάσει δικό τους προ-
σχέδιο νόµου έκτασης 200 σελίδων, 
που πρόκειται να κυκλοφορήσει δηµό-
σια και το οποίο δηµιουργεί ένα ευρύ 
σώµα που θα ελέγχει 21 κυβερνητικούς 
οργανισµούς. Θα διαθέτει, επίσης, διά-
φορες ερευνητικές αρµοδιότητες και θα 
καλύπτει το σκοτεινό πεδίο των πολιτι-
κών λόµπι.
Ενώ ο γενικός εισαγγελέας Christian 
Porter έχει απορρίψει την ιδέα, λέ-
γοντας ότι δεν υπάρχουν «πειστικές 
αποδείξεις» για το ότι οι υπάρχοντες 
µηχανισµοί έχουν αποτύχει, δήλωσε 
πρόσφατα ότι είναι «ανοιχτός στη συ-
ζήτηση για όλες τις επιλογές».
Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουρ-
γό χτες, ο κ. Bill Shorten δήλωσε ότι 
ήρθε η ώρα να συµµετάσχει η κυβέρ-
νηση στην εκπόνηση µιας διµερούς 
πρότασης.
«∆υστυχώς, παρά την αναγνώριση ότι η 
κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο µιας 

τέτοιας µεταρρύθµισης, η κυβέρνησή 
σας δεν µπόρεσε να συνεργαστεί µε 
τους Εργατικούς» γράφει ο κ. Shorten.
Ο κ. Shorten πρότεινε να προχωρή-
σουν οι Εργατικοί σε συνεργασία µε 
τους ανεξάρτητους και τα µικρότερα 
κόµµατα στην τελευταία συνεδρίαση 
του 2018, η οποία αρχίζει στις 26 Νο-
εµβρίου. «Πιστεύω ότι ο λαός της Αυ-
στραλίας θα καλωσορίσει τη συνεργα-
σία µας σε αυτό το θέµα. Ωστόσο, ενώ 
είµαστε πρόθυµοι να συνεργαστούµε 
µαζί σας, δεν θα σας περιµένουµε. Εί-
µαστε πρόθυµοι να πράξουµε ό,τι είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη αυτής της 
µεταρρύθµισης τις προσεχείς εβδοµά-
δες». 
Το µεγαλύτερο µέρος των ανεξάρτητων 
βουλευτών και των µικρότερων κοµµά-
των υποστηρίζουν σθεναρά τη µεταρ-
ρύθµιση. Η Cathy McGowan πρωτο-
στάτησε στη σύνταξη του προσχεδίου, 
υποστηριζόµενη από τον Adam Bandt 
των Πρασίνων και από τους ανεξάρτη-
τους Andrew Wilkie, Rebekha Sharkie 
και Kerryn Phelps. Ο Bob Katter είναι ο 
µόνος που παραµένει αναποφάσιστος – 
ωστόσο, η ψήφος του θα µπορούσε να 
είναι αποφασιστική.

Αυστραλία – Ινδονησία: 
Η συµφωνία καθυστερεί λόγω 
µετάφρασης, όχι λόγω πρεσβείας
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Ο Σύλλογος Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ) 
το Πολιτιστικό Κέντρο ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κωστής Παλαμάς» & 

η εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 

      διοργανώνουν βιβλιοπαρουσίαση – ανοικτή συζήτηση με τον τίτλο 
 
 
 

           «Γέφυρες γνωριμίας: οι Έλληνες της Πόλης» 
 
 
 

Ο δρ Βασίλης Αδραχτάς &  
η εκπαιδευτικός Στέλλα Σορώτου-Γεωργακοπούλου 

θα παρουσιάσουν βιβλία  
της φιλολόγου του Ζαππείου Κων/πόλεως  

 
 

δρος Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν  
 

η οποία μέσω skype θα συζητήσει με το κοινό για τα Ελληνικά  
και την εν γένει ζωή των Ομογενών στην Πόλη. 

 
 

 
 
Τελετάρχης της εκδήλωσης &  
συντονίστρια της συζήτησης  
θα είναι η εκπαιδευτικός Μαρία Λώμη 
 

 
 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την  
Κυριακή 25/11/2018, ώρα 5:00 μμ - 7:00 μμ, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
(394-396 Princes Highway, Rockdale). 

 
 

Στο τέλος της εκδήλωσης  
ο Σύλλογος Ελλήνων Κων/πόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ)  
θα προσφέρει παραδοσιακά γλυκίσματα.  
Όλοι ευπρόσδεκτοι.  

Χορηγός επικοινωνίας: Ελληνικό Πρόγραμμα Ραδιοφωνίας SBS

Γκάλοπ: Μειώνει τη διαφορά ο Συνασπισµός
Οι Εργατικοί παραµένουν στην πρώτη θέση στην προτίµηση των ψηφοφό-
ρων, δείχνοντας ότι εάν γίνονταν τώρα εκλογές θα έβγαιναν πρώτο κόµµα, 
ωστόσο ο πρωθυπουργός Scott Morrison και η κυβέρνηση συνασπισµού 
του µειώνουν τη διαφορά, σύµφωνα µε νέα δηµοσκόπηση.
Η πιο πρόσφατη δηµοσκόπηση του Fairfax-Ipsos, η οποία δηµοσιεύθηκε 
την Κυριακή το βράδυ, δείχνει το Κόµµα των Εργατικών να βγαίνει πρώτο 
µε ποσοστά 52 τοις εκατό έναντι 48 τοις εκατό που σηµειώνει ο Συνασπι-
σµός. Πριν από έναν µήνα, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 55 τοις εκατό έναντι 
45. Η έρευνα, που έγινε µε δείγµα 1.200 ψηφοφόρους στα τέλη της περα-
σµένης εβδοµάδας, έδειξε επίσης ότι η κοινή γνώµη είναι διχασµένη όσον 
αφορά το ζήτηµα των µουσουλµάνων µεταναστών – µε το 46 τοις εκατό των 
ερωτηθέντων να πιστεύουν ότι η είσοδος µουσουλµάνων µεταναστών στην 
Αυστραλία θα πρέπει να µειωθεί, ενώ το 49 τοις εκατό δήλωσε ότι το ποσο-
στό θα πρέπει να παραµείνει το ίδιο ή και να αυξηθεί.

Ο υπουργός Εµπορίου Simon 
Birmingham διευκρίνισε ότι η καθυστέ-
ρηση στην υπογραφή µιας σηµαντικής 
εµπορικής συµφωνίας µεταξύ Αυστρα-
λίας και Ινδονησίας οφείλεται εν µέρει 
σε ζητήµατα µετάφρασης των απαραίτη-
των εγγράφων, υποβαθµίζοντας τη δια-
µάχη σχετικά µε τη θέση της Αυστραλίας 
όσον αφορά το θέµα της µετεγκατάστα-
σης της πρεσβείας της στο Ισραήλ.
Οι δύο χώρες είχαν προγραµµατίσει 
να υπογράψουν την εν λόγω συµφωνία 
στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Ανατολικής 
Ασίας στη Σιγκαπούρη την περασµένη 
εβδοµάδα. Ωστόσο, ανώτεροι υπουρ-
γοί της Ινδονησίας έχουν δηλώσει δη-
µοσίως ότι η συµφωνία θα παραµείνει 
σε εκκρεµότητα έως ότου η Αυστραλία 
αποσαφηνίσει εάν θα µεταφέρει την 
ισραηλινή πρεσβεία της στην Ιερουσα-
λήµ, µε την πιθανότητα αυτή να εξορ-
γίζει το κράτος µε τον πολυπληθέστερο 
µουσουλµανικό πληθυσµό στον κόσµο.
Ο γερουσιαστής Birmingham, όµως, 
δήλωσε ότι µεταφραστικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την ινδονησιακή εκδοχή 
της συµφωνίας αποτελούν επίσης έναν 
παράγοντα καθυστέρησης της υπογρα-
φής. «Υπήρξαν µερικά ζητήµατα µε-
τάφρασης που εξετάζονταν ακόµα την 
περασµένη εβδοµάδα, όσον αφορά την 

ινδονησιακή εκδοχή του κειµένου» δή-
λωσε στο ABC TV την Κυριακή.
«Όλα αυτά τα θέµατα θα οριστικοποι-
ηθούν και, στη συνέχεια, όταν και οι 
δύο χώρες θεωρήσουν ότι το κείµενο 
τις ικανοποιεί, θα συνεχίσουµε και θα 
το υπογράψουµε, γιατί είναι σαφώς µια 
συµφωνία που ωφελεί και τις δύο πλευ-
ρές».
Μετά από συνάντηση µε τον πρόεδρο 
της Ινδονησίας Joko Widodo την Τε-
τάρτη, ο κ. Morrison επισήµανε ότι η 
συζήτηση για την αναθεώρηση ή µη 
της τοποθεσίας της αυστραλιανής πρε-
σβείας στο Ισραήλ θα γίνει πριν από τα 
Χριστούγεννα. Ο ίδιος είχε ανακοινώ-
σει την ενδεχόµενη µετεγκατάσταση της 
πρεσβείας τη βδοµάδα του Οκτωβρίου 
πριν από τις εκλογές στο Wentworth, 
όπου πάνω από το 12% των ψηφοφό-
ρων είναι Εβραίοι.




