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Π αρά το γεγονός ότι ο Κέβιν Ραντ δεν ήταν πλέον και 
τόσο δημοφιλής όταν ήρθε η ώρα των εκλογών, σύμ-
φωνα με τον δημοσκόπο της Nielsen, John Stirton, 

ο πρώην πρωθυπουργός ήταν στη διάρκεια της θητείας του, 
κατά μέσο όρο, πιο δημοφιλής ακόμη και από τον Bob Hawke. 
Την ίδια στιγμή, ενώ η νίκη του Τόνι Άμποτ είναι αδιαμφι-
σβήτητη, ο νέος πρωθυπουργός ανατρέπει τον κανόνα των 
τελευταίων 40 χρόνων καθώς γίνεται ο πρώτος ηγέτης που 
κερδίζει εκλογές ενώ υπολείπεται κατά πολύ του αντιπάλου 
του σε δημοτικότητα.
Η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και άλλους ηγέτες της αντιπο-
λίτευσης που έχουν κερδίσει εκλογές είναι ότι όλοι οι άλλοι 
ήταν δημοφιλέστεροι του αντιπάλου τους και μάλιστα με δια-
φορά. Το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει σαφή απόρριψη 
της κυβέρνησης των Εργατικών και του κ. Ραντ με τη διαφορά 

στον ψήφο πρώτης προτίμησης να αγγίζει το 4,1%, παράλ-
ληλα όμως αποκαλύπτει και την έλλειψη εμπιστοσύνης στον 
ηγέτη του Συνασπισμού, καθώς λιγότεροι από τους μισούς ψη-
φοφόρους που εγκατέλειψαν το κόμμα του κ. Ραντ ψήφισαν 
τελικά Συνασπισμό. Ο πιο ευνοημένος στην περίπτωση αυτή, 
ήταν ο Clive Palmer και το κόμμα του, που έγινε αποδέκτης 
πολλών ψήφων από δυσαρεστημένους Εργατικούς στο Κου-
ίνσλαντ. 
Παρ ‘όλα αυτά, η κυβέρνηση του κ. Άμποτ θα έχει σημαντική 
πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τουλάχιστον 
30 έδρες περισσότερες από την αντιπολίτευση. Και ενώ δεν 
θα έχει την πλειοψηφία στη Γερουσία όπως φαίνεται από τις 
πρώτες ενδείξεις , δεν θα την έχουν ούτε οι Εργατικοί με τους 
Πράσινους κι έτσι μοιάζει απίθανο να είναι σε θέση να μαται-
ώσουν το πολιτικό πρόγραμμα του Συνασπισμού.

Τον David Leyonhjelm αποφάσισαν να 
στείλουν στη γερουσία οι ψηφοφόροι στη 
Νέα Νότια Ουαλία. Ο υποψήφιος των Φιλε-
λευθέρων Δημοκρατών που έχει υποστηρί-
ξει ότι οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν όπλα 
γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να καταπολε-
μηθεί το έγκλημα στο Δυτικό Σίδνεϊ, θα κα-
ταλάβει όπως όλα δείχνουν, τη μία από τις 
έξι έδρες των ανεξάρτητων.

Το κόμμα του κ. David Leyonhjelm που 
έλαβε το 8,89% της αρχικής κατανομής ψή-
φων, έναντι του 7,77% που έλαβαν οι Πρά-
σινοι, πιστεύει στον κοινωνικό φιλελευθε-
ρισμό και στην ελεύθερη οικονομία. Ο κ. 
David Leyonhjelm είναι πρώην κτηνίατρος 
και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που παρέχει 
συμβουλές σε επιχειρήσεις μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα 
με το βιογραφικό του, από το 1970 όπου 
αναμείχθηκε ενεργά στην πολιτική, έχει δι-
ατελέσει μέλος της νεολαίας του Εργατικού 
κόμματος, των Λίμπεραλ και του κόμματος 
των Κυνηγών.

Από τους Λίμπεραλ παραιτήθηκε εξαιτίας 
της απόφασης του Τζον Χάουαρντ να απα-
γορεύσει την οπλοκατοχή μετά τα τραγικά 
γεγονότα στο Port Arthur και έχει υποστη-
ρίξει ότι οι μαζικές δολοφονίες στα σχολεία 
των ΗΠΑ θα είχαν αποφευχθεί αν οι εκπαι-
δευτικοί ήταν οπλισμένοι. Τώρα υποστηρί-
ζει ότι μια νέα προσέγγιση είναι απαραίτητη 
για να αντιμετωπιστεί η έξαρση της βίας στο 
Σίδνεϊ.

Ο κ. Άρθουρ Συνοδινός δήλωσε ότι δεν 
πιστεύει πως ο Τόνι Άμποτ σκοπεύει να αλ-
λάξει την νομοθεσία περί όπλων. “Νομίζω 
ότι ο Τόνι Άμποτ έχει πάρει σαφή θέση για 
αυτό το ζήτημα και δεν πρόκειται να απο-
δυναμώσει τη υπάρχουσα νομοθεσία περί 
όπλων”, είπε ο κ. Συνοδινός.

Πάντως ο κ. Leyonhjelm παραδέχτηκε ότι 
το κόμμα του πιθανότατα κέρδισε κάποιους 
ψήφους κατά λάθος, καθώς λόγω του ονό-
ματος του κάποιοι από τους ψηφοφόρους 
νόμιζαν ότι επέλεξαν τους Λίμπεραλ. Οι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες εκτός από την 
οπλοκατοχή υποστηρίζουν την αποποινικο-
ποίηση των ναρκωτικών, την ευθανασία και 
τη νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλο-
φίλων, αλλά σύμφωνα με τον κ. Leyonhjelm 
σε γενικές γραμμές το κόμμα του δεν θα 
προσπαθήσει να μπλοκάρει τις πολιτικές 
του Συνασπισμού. “Θα πρέπει να σεβαστού-
με το γεγονός ότι ο Τόνι Άμποτ εξελέγη με 
μεγάλη πλειοψηφία και να αναγνωρίσουμε 
ότι πήρε εντολή να εφαρμόσει την πολιτική 
του», είπε ο κ. Leyonhjelm.

Με ποδηλασία και... πονοκέφαλο λόγω 
Γερουσίας ξεκινάει η Εποχή Άμποτ
Το σχέδιο του Τόνι Άμποτ να προχω-
ρήσει άμεσα στην εφαρμογή του προε-
κλογικού του προγράμματος, με πρώτο 
στόχο την κατάργηση του φόρου του 
άνθρακα μπορεί να αποδειχθεί δύσκο-
λο καθώς οι Εργατικοί και οι Πράσινοι 
ενδέχεται να μπλοκάρουν τα σχέδια του 
στην νέα Γερουσία.
Ο στόχος του κ. Άμποτ για μια κυβέρνη-
ση σταθερότητας ίσως τελικά αποδειχτεί 
πιο δύσκολος από όσο φανταζόταν κα-
θώς η νέα γερουσία αναμένεται να έχει 
τους περισσότερους ανεξάρτητους από 
κάθε άλλη φορά. Με την καταμέτρηση 
των ψήφων να βρίσκεται σε εξέλιξη, εί-
ναι πολύ πιθανό να εκλεγούν έξι νέοι γε-
ρουσιαστές μεταξύ των οποίων θα είναι 
ο John Madigan και o Nick Xenophon.
O κ. Άμποτ έχει δηλώσει ότι θα χρη-
σιμοποιήσει όλα τα συνταγματικά μέσα 
που διαθέτει για να εφαρμόσει όλα 
όσα έχει υποσχεθεί πριν από τις εκλο-
γές και όπως έχει πει δεν θα διστάσει 
να ζητήσει τη διάλυση της βουλής και 
της Γερουσίας στο μέλλον σε περίπτω-
ση που η αντιπολίτευση μπλοκάρει κά-
ποιο από τα νομοσχέδια που θα κατα-
θέσει προς ψήφιση. 

Συγχαρητηρια από Καμερόν

Ο νέος πρωθυπουργός είχε τηλεφωνικές 
συνομιλίες με διάφορους ηγέτες σε όλο 
τον κόσμο, η πρώτη εκ των οποίων ήταν 
με τον συντηρητικό πρωθυπουργός της 
Βρετανίας, κ. Ντέιβιντ Κάμερον. “Είναι 
μεγάλη η χαρά μου που θα συνεργαστώ 
με έναν άλλο ηγέτη της κεντροδεξιάς’”, 
είπε ο κ. Κάμερον. Τον κ. Άμποτ συνε-
χάρησαν τηλεφωνικά, ο πρωθυπουρ-

γός της Νέας Ζηλανδίας, John Key και 
o πρωθυπουργός του Καναδά, Stephen 
Harper.
Στην επινίκια ομιλία του το βράδυ του 
Σαββάτου, ο κ. Άμποτ είπε ότι αναγνω-
ρίζει το βάρος της εντολής που του έχει 
δοθεί και πρόσθεσε ότι “σήμερα, εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνθρωποι ψηφίσαν τον 
Συνασπισμό για πρώτη φορά στη ζωή 
τους. Σας δίνω μια υπόσχεση: Δεν θα 
σας απογοητεύσουμε”.

Έγραψε ιστορία ο Tόνι Άμποτ
Το σχέδιο του Τόνι Άμποτ να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του προεκλογικού του προγράμματος, με 
πρώτο στόχο την κατάργηση του φόρου του άνθρακα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο καθώς οι Εργατικοί και 
οι Πράσινοι ενδέχεται να μπλοκάρουν τα σχέδια του στην νέα Γερουσία.

Νομιμοποιήστε τα 
κουμπούρια: ο David 
Leyonhjelm στην Γερουσία


