
1. Ο ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΚΟΥΡΤΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/10/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/10/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 20
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Ο Σεμπάοπαν Κουρι
σε yées περιπέιειε5

Πριν
από λίγες ημέρες ο νεότερος πρωθυπουργός της

Ενωσης ο Αυστριακός Σεμπάστιαν Κουρτς υποχρεώθηκε
να παραιτηθεί από καγκελάριος Αιτία είναι η έρευνα της

Δικαιοσύνης για απάτη Οι δικαστικές αρχές διερεύνησαν τις
κατηγορίες για χρήση κρατικών πόρων για τη διενέργεια ψευδών
δημοσκοπήσεων και εξαγορές δημοσιογράφων προς πολιτικό
όφελός του Ο ίδιος διέψευσε τις κατηγορίες και θέλησε να παραμείνει

στη θέση του αλλά η αντιπολίτευση σύσσωμη ζήτησε
την παραίτησή του Και το συγκυβερνών κόμμα των Πρασίνων
τάχθηκε στο πλευρό της αντιπολίτευσης Ετσι η παραίτησά του
ήταν αναπόφευκτη ώστε να μη διεξαχθούν νέες εκλογές Με
συντονισμένη δράση της εισαγγελίας έγινε έρευνα ταυτόχρονα
στο γραφείο του στην Καγκελαρία και στα γραφεία συνεργατών

του που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και είναι
επίσης κατηγορούμενοι Ο ίδιος καλύπτεται από
τη βουλευτική ασυλία μια και δεν παραιτήθηκε
από βουλευτής Ο Τύπος αναφέρει ότι βρέθηκαν
αποδείξεις από τα mails των κινητών τηλεφώνων
συνεργατών του αλλά στη διάρκεια της δικαστικής
διαδικασίας θα δούμε αν η σύντομη πορεία του
στην πολιτική έληξε άδοξα ή όχι

Ας θυμηθούμε την εμφάνισή του στο πολιτικό
στερέωμα της φίλης χώρας

Η καριέρα του άρχισε από την Ομάδα του Λαϊκού
Κόμματος της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Διετέλεσε

πρόεδρος της Νεολαίας της και σε ηλικία
μόλις 30 ετών μεταπήδησε στην εθνική πολιτική

ζωή της Αυστρίας ως ο νεότερος υπουργός Εξωτερικών Ηταν η
εποχή που το κόμμα του αντιμετώπιζε σοβαρή πολιτική κρίση
καθώς για τις επικείμενες εκλογές οι δημοσκοπήσεις το έφεραν
τρίτο σε δημοτικότητα

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το Λαϊκό Κόμμα της Αυστρίας
δεν διαθέτει τοπικές οργανώσεις αλλά τόσο στην Ομοσπονδία
όσο και στα ομόσπονδα κρατίδια εκπροσωπείται από τις τοπικές
οργανώσεις επιχειρηματικών και άλλων κλάδων

Οι Σοφοί λοιπόν απευθύνθηκαν στον Σεμπάστιαν που στο
μεταξύ είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων Η
απάντησή του υπήρξε προσβλητική Τους είπε ότι δεν επιθυμεί
να είναι αρχηγός του κόμματος αλλά θέλει να γίνει καγκελάριος
Και ως εκ τούτου θα επιλέξει ο ίδιος τους υποψηφίους και θα
καθορίσει την καμπάνια σε τοπικό και ομοσπονδιακό επίπεδο
Και ως εκ θαύματος κέρδισε τις εκλογές Αυτή είναι η περίοδος
για την οποία κατηγορείται από την εισαγγελία

Πράγματι κέρδισε τις εκλογές αλλά λόγω εκλογικού συστήματος
έπρεπε να επιλέξει και δεύτερο κόμμα Προτίμησε να επιλέξει το
ακροδεξιό κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών Κρύος ιδρώτας
έλουσε την κοινή γνώμη Σε ένα σχεδόν ναζιστικό κόμμα ανέθεσε
τα σώματα ασφαλείας ενώ ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει
φιλοευρωπαϊστής Ο παράταιρος γάμος δεν κράτησε πολύ Ενα
σκάνδαλο που αποκάλυψε το περιοδικό Der Spiegel για χρηματισμό

των ακροδεξιών συμμάχων του από ρώσους ολιγάρχες
οδήγησε τον Κουρτς σε παραίτηση και νέες εκλογές Σημειωτέον
ότι ο πρόεδρος είναι Πράσινος Και έτσι σχηματίστηκε η πρώτη
κυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος με τους Πράσινους

Στη
διάρκεια της θητείας του υπήρξε επικεφαλής της

ομάδας των πλουσίων του Βορρά των ονομαζόμενων
τσιγκούνηδων Επίσης ήταν αντίθετος με το να δεχθεί

μετανάστες από τρίτες χώρες Ωστόσο όταν η Ελλάδα βρέθηκε
αντιμέτωπη με τα κύματα μεταναστών στον Εβρο έστειλε στρατό
και ύψωσε την αυστριακή σημαία στα σύνορα με την Τουρκία
Ηταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα με την παρότρυνση του
Μαργαρίτη Σχοινά αναγνωρίστηκε ως σύνορο της EE Τέλος
έχει ζητήσει να διακοπεί η προενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Δεν γνωρίζουμε ακόμη πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία Αν
δηλαδή ο ίδιος αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πολιτική ή θα
ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του Και εάν οι διεργασίες για μια
νέα Βουλή θα επιτρέψουν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα να επανέλθει
στην εξουσία ύστερα από πολλά χρόνια Ενα κόμμα που έλαμψε
μεταπολεμικά με τον Μπρούνο Κράισκι τον πραγματικό πατέρα
της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας
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