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Οκαγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς ανακοίνωσε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών το
"συντομότερο δυνατόν".
Οδεξιός πολιτικός, επικεφαλής του συντηρητικού Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (OVP),
ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και το τέλος της κυβερνητικής συνεργασίας του με
το ακροδεξιό Κόμμα Eλευθερίας Αυστρίας (FPO), που πλήττεται από σκάνδαλο διαφθοράς.
"Πρότειναστον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την οργάνωση πρόωρων εκλογών το συντομότερο
δυνατόν", δήλωσε ο Κουρτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγες ώρες μετά την
παραίτηση του αντικαγκελαρίου και αρχηγού του ακροδεξιού FPO Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε που
κατηγορείται για συνέργεια με την Ρωσία.
Σύμφωναμε τον καγκελάριο, δεν είναι πλέον δυνατή μία συνέχιση της συνεργασίας με το Κόμμα
των Ελευθέρων, όπως επίσης συνεχίζει να μην είναι δυνατή μία συνεργασία με τους
Σοσιαλδημοκράτες, ενώ τα μικρά κόμματα είναι πολύ μικρά (σ.σ. προφανώς για να υπάρξει η
απαραίτητη πλειοψηφία, και ως εκ τούτου ο ίδιος επέλεξε τις πρόωρες εκλογές.
ΟΚουρτς ανέφερε πως δεν αποκόμισε την εντύπωση ότι το Κόμμα των Ελευθέρων έχει την
βούληση να αλλάξει, κάτι το οποίο, όπως είπε, θα ήταν επιτακτικά αναγκαίο, ενώ χαρακτήρισε την
καταγραφή του επίμαχου βίντεο επαίσχυντη καταγγέλοντας όμως ταυτόχρονα τις ιδέες της
κατάχρησης εξουσίας που διατυπώνονται σε αυτό.
Επισημαίνονταςακόμη πως εάν το Λαϊκό Κόμμα θα έχει στις επόμενες εκλογές τη δυνατότητα να
δώσει σαφώς τον τόνο, θα μπορέσει ο ίδιος να συνεχίσει την αλλαγή την οποία έχει αρχίσει,
ζήτησε να υπάρξουν σαφείς συνθήκες και σαφής εντολή των ψηφοφόρων. Θέλει να εργαστεί για
την Αυστρία με την υποστήριξη της πλειοψηφίας του πληθυσμού ,ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οαντικαγκελάριος της Αυστρίας Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε, ο οποίος πρόκειται αύριο να παραιτηθεί
και από την θέση του ως αρχηγός του ακροδεξιού εθνικιστικού Κόμματος των Ελευθέρων, είχε

ανακοινώσει το μεσημέρι την παραίτησή του.
ΤοΚόμμα των Ελευθέρων συγκυβερνά από τον Δεκέμβριο του 2017 με το συντηρητικό Λαϊκό
Κόμμα του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, στον οποίο ο Στράχε είχε υποβάλει νωρίτερα την
παραίτησή του, η οποία και έγινε αποδεκτή.
Νωρίτερασήμερα, ο αντικαγκελάριος Στράχε ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά τον σάλο που
προκάλεσε η δημοσίευση ενός μυστικού βίντεο στο οποίο φαίνεται να προσφέρει κρατικές
συμβάσεις σε αντάλλαγμα για την πολιτική υποστήριξη προς αυτόν και το κόμμα του.
"Υπέβαλατην παραίτησή μου από τα καθήκοντα του αντικαγκελαρίου στον καγκελάριο Σεμπάστιαν
Κουρτς, ο οποίος την έκανε δεκτή", ανακοίνωσε ο 49χρονος Στράχε κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου στη Βιένη. "Έκανα ένα σφάλμα και δεν θέλω αυτό να είναι ένα πρόσχημα για να
αποδυναμώσει τον συνασπισμό", πρόσθεσε.
ΟΣτράχε μετείχε στην κυβέρνηση συνασπισμού που σχηματίστηκε υπό τον συντηρητικό
καγκελάριο Κουρτς τον Δεκέμβριο του 2017.
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