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Τις βαλίτσες τους για την Καµπέρα ετοι-
µάζουν οι νεοεκλεγέντες βουλευτές του 
Συνασπισµού, καθώς περιµένουν από 
τον νέο πρωθυπουργό να ανακοινώσει 
το υπουργικό του συµβούλιο. Την ίδια 
ώρα έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στο 
στρατόπεδο των Εργατικών για την δια-
δοχή του Ραντ στην ηγεσία του κόµµατος 
αλλά και την υπέρβαση µιας εποχής που 
χαρακτηρίστηκε από τη διαµάχη Ραντ – 
Γκίλαρντ.
Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα 
ο Συνασπισµός θα έχει άνετη πλειοψηφία 
µε 32 έδρες περισσότερες από τους αντι-
πάλους του καθώς κατάφερε να εκλέξει 
τους δικούς του υποψηφίους σε περιοχές 
που την έδρα κατείχαν Εργατικοί ή Ανε-
ξάρτητοι, στην Τασµανία, τη Νέα Νότια 
Ουαλία και τη Βικτόρια, στις εκλογές του 
περασµένου Σαββάτου.
Τον εκλεγέντα πρωθυπουργό θα πλαι-
σιώνει ο Joe Hockey, που θα αναλάβει 
καθήκοντα Θησαυροφύλακα, ενώ η Julie 
Bishop, όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει 
το υπουργείο Εξωτερικών. Σίγουρος για 
το υπουργείο υποδοµών και µεταφο-
ρών παρουσιάζεται και ο ηγέτης των 
Νάσιοναλ, Warren Truss. Ο κ. Άµποτ 
συναντήθηκε χθες µε µερικά από τα 
ανώτερα στελέχη της δηµόσιας διοίκη-

σης στο Σίδνεϊ, και υποσχέθηκε ότι θα 
σχηµατίσει την κυβέρνηση του το ταχύ-
τερο δυνατό καθώς θέλει να ξεκινήσει 
άµεσα την εφαρµογή του πολιτικού του 
προγράµµατός.
Η κα. Bishop δήλωσε ότι ο Συνασπισµός 
σχεδιάζει ήδη τις απαραίτητες κινήσεις 
για τη µετάβαση της εξουσίας και ανέφερε 
ότι η τελική µορφή του υπουργικού συµ-
βουλίου θα οριστικοποιηθεί τις επόµενες 
ηµέρες, αφού πρώτα επιβεβαιωθούν και 
επίσηµα τα αποτελέσµατα των εκλογών. 
“Ο κ. Ραντ υπέβαλε την παραίτησή του 
στον Γενικό Κυβερνήτη και κατά τα ει-
ωθότα θα παραµείνει ως υπηρεσιακός 
πρωθυπουργός µέχρι να ορκιστεί ο κ. 
Άµποτ και η νέα κυβέρνηση”, είπε η κα 

Bishop στο ABC 

και πρόσθεσε ότι “θα γίνει σύσκεψη του 
κόµµατος σύντοµα για να επιβεβαιωθεί η 
στήριξη στον Τόνι Άµποτ και το ίδιο θα 
κάνουν και οι Νάσιοναλ. Στη συνέχεια 
θα αποφασίσουµε ποιοι θα τοποθετη-
θούν στα υπουργεία και ελπίζω να είναι 
σε θέση να ορκιστούν µέχρι τις αρχές της 
επόµενης εβδοµάδας, έτσι ώστε να µπο-
ρούµε να προχωρήσουµε στην εφαρµογή 
της πολιτικής µας το συντοµότερο δυνα-
τό”.Η τελική σύνθεση της Γερουσίας µπο-
ρεί να καθυστερήσει για αρκετές ηµέρες 
καθώς είναι αρκετά τα µικρά κόµµατα που 
συναγωνίζονται για µια θέση και έτσι δεν 
είναι σαφές ποιος θα καθορίσει την ισορ-
ροπία των δυνάµεων.
Η κ. Bishop είπε ότι ενώ τα αποτελέσµα-
τα της Γερουσίας αναµένονται µε ενδια-
φέρον, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, 
η νέα κυβέρνηση έχει σαφή εντολή από 
τους ψηφοφόρους να εφαρµόσει την πο-
λιτική της. “∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία 
ότι οι εκλογές ήταν ένα δηµοψήφισµα για 
τον φόρο του άνθρακα καθώς η κατάργη-
ση του ήταν από τις βασικές µας δεσµεύ-
σεις κατά την προεκλογική περίοδο. Ανα-
µένουµε το Εργατικό Κόµµα να σεβαστεί 
την απόφαση του αυστραλιανού λαού”, 
είπε η κα Bishop. Η νέα υπουργός Εξω-
τερικών ανέφερε επίσης ότι έχει κάνει 
ήδη µια σειρά από τηλεφωνήµατα στους 
σηµαντικότερους εµπορικούς εταίρους 
και συµµάχους της χώρας και αναµένει 
να λάβει ενηµέρωση σχετικά µε την κα-
τάσταση στη Συρία και τις αποφάσεις του 
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΑΡΧΙΣΕ Η ΓΚΡΙΝΙΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ο Συνασπισµός ετοιµάζει το κυβερνητικό 
του σχήµα αλλά στο στρατόπεδο των ητ-
τηµένων άρχισε κιόλας η συζήτηση για 
την διαδοχή στην ηγεσία του κόµµατος 

και η ανάλυση των αιτιών της συντριβής.
Η απερχόµενη υπουργός Οικονοµικών, 
Penny Wong, προστέθηκε σε εκείνους 
που εντοπίζουν τις ευθύνες της ήττας στα 
τρία χρόνια αστάθειας στην ηγεσία του 
κόµµατος. “Κάναµε πολλά πράγµατα, δη-
µιουργήσαµε µια πιο δίκαιη κοινωνία µε 
περισσότερες ευκαιρίες για όλους, είτε 
µέσω της εκπαίδευσης, είτε µέσω της 
κοινωνικής µας πολιτικής. ∆υστυχώς το 
έργο µας επισκιάστηκε από τις διαµάχες 
στο εσωτερικό του κόµµατος. Τώρα, είναι 
προς το συµφέρον µας και προς το συµφέ-
ρον της χώρας, να χαράξουµε µια διαχω-
ριστική γραµµή και να προχωρήσουµε”, 
δήλωσε η κα Wong.
Μετά την επιστροφή του κ. Ραντ στην ηγε-
σία των Εργατικών, τον Ιούνιο, το υπουρ-
γικό συµβούλιο είχε αλλάξει τους κανόνες 
εκλογής ηγεσίας που πλέον ορίζουν ότι 
εκτός κι αν υπάρχει µόνο ένας υποψήφι-
ος, ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτι-
κής οµάδας θα εκλέγεται από κοινού από 
τα µέλη του κόµµατος και από την κοινο-
βουλευτική οµάδα.
Πάντως η κα Wong αρνήθηκε να αναφέ-
ρει ποιόν θα στηρίξει και υποστήριξε ότι η 
συζήτηση για την διαδοχή του Κέβιν Ραντ 
θα πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισµένων των 
θυρών. Ωστόσο, είπε η πρώην υπουργός, 
παρά την εκλογική ήττα ο νέος ηγέτης 
των Εργατικών δεν θα πρέπει να απορ-
ρίψει όλες τις πολιτικές του κόµµατος. 
“Είµαστε ένα κόµµα που πάντα διεκδικεί 
την εξουσία, που έχουµε αξίες και µεγάλη 
ιστορία και πρέπει να παραµείνουµε προ-
σηλωµένοι στο µέλλον. ∆εν πιστεύω ότι 
µπορούµε να τα διαγράψουµε όλα και να 
ξεκινήσουµε από το µηδέν. Έχω υποστη-
ρίξει επανειληµµένα ότι δεν µπορούµε να 
εγκαταλείψουµε τις θέσεις µας σε ζητήµα-
τα όπως ο φόρος του άνθρακα. Η κλιµατι-
κή αλλαγή δεν έπαψε να είναι πρόβληµα 
επειδή εκλέχτηκε ο Τόνι Άµποτ.

Ο Άμποτ σχηματίζει κυβέρνηση, οι Εργατικοί ψάχνονται 


