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Λίγες µόλις µέρες µετά τις εκλογές και 
οι συζητήσεις για τον επόµενο αρχηγό 
των Εργατικών έχουν ανάψει για τα καλά. 
Αν και κανείς δεν έχει δηλώσει ακόµη 
δηµόσια την επιθυµία του να αναλάβει 
τη δύσκολη δουλειά της ανασυγκρότησης 
του κόµµατος και την καθοδήγηση µιας 
ισχυρής και αποτελεσµατικής αντιπολί-
τευσης, οι πρώτες φήµες θέλουν τον Bill 
Shorten, να είναι αυτή τη στιγµή ο µονα-
δικός υποψήφιος και ο επικρατέστερος 
για την θέση.

Σύµφωνα µε τον κ. Bowen, το Εργατικό 
Κόµµα “πρέπει να ανανεωθεί και να δεί-
ξει στους Αυστραλούς πολίτες ότι είναι 
ενωµένο, σταθερό στις αρχές του και επι-
κεντρωµένο σε αυτούς και όχι στον εαυτό 
του. Κάθε ένας από εµάς που δραστηριο-
ποιείται µε το Εργατικό Κόµµα πρέπει να 
εξετάσει ποιος είναι ο ρόλος που µπορεί 

να διαδραµατίσει σε αυτή τη διαδικασία 
ανοικοδόµησης. Από την πλευρά µου, έχω 
αποφασίσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος 
για την ηγεσία του Εργατικού Κόµµατος. 
Θα είµαι στη διάθεση του νέου αρχηγού 
του κόµµατος για να προσφέρω από όποια 
θέση µου ζητηθεί”, είπε ο κ. Bowen.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Αν δεν υπάρχει µόνο ένας υποψήφιος 
για την ηγεσία, σύµφωνα µε τους νέους κα-
νόνες που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο από 
τον κ. Ραντ και προϋποθέτουν την συµµε-
τοχή των µελών του κόµµατος, η διαδικα-
σία ανάδειξης νέου αρχηγού θα µπορούσε 
να διαρκέσει εβδοµάδες.

Οι κανόνες ορίζουν ότι ο νέος αρχηγός 
θα εκλεγεί από κοινού από τα µέλη του 
κόµµατος και από την κοινοβουλευτική 

οµάδα, οι ψήφοι των οποίων θα βαρύνουν 
ισοδύναµα. Ο νέος αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης θα ηγηθεί µιας πολύ 
µικρότερης οµάδας, αφού περίπου δεκα-
πέντε βουλευτές των Εργατικών χάνουν 
τις έδρες τους, συµπεριλαµβανοµένου του 
David Bradbury, που έχασε την έδρα του 
Lindsay στο ∆υτικού Σίδνεϊ.

Στη Νότια και τη ∆υτική Αυστραλία, οι 
Εργατικοί είναι πιθανό να µείνουν µε ένα 
µόνο Γερουσιαστή, κάτι που δεν έχει συµ-
βεί ποτέ πριν. Μπορεί ωστόσο να αποκτή-
σουν ένα νέο µέλος, καθώς ο Paul Howes 
αναµένεται να καλύψει το κενό που θα δη-
µιουργηθεί από την αποχώρηση του Bob 
Carr.

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο SWAN 
Παρά τις µεγάλες απώλειες, ο πρώην 

Θησαυροφύλακας, Wayne Swan, δήλωσε 

αισιόδοξος για το µέλλον των Εργατικών.
Ο κ. Swan που κέρδισε ξανά την έδρα 

του Lilley στο Μπρίσµπαν, υποστήριξε 
ότι το Εργατικό Κόµµα θα µπορούσε να 
διεκδικήσει την επιστροφή του στην εξου-
σία από τις επόµενες κιόλας εκλογές και 
ανάφερε το παράδειγµα των εκλογών του 
1998, όταν οι Εργατικοί υπό την ηγεσία 
του Kim Beazley κέρδισαν την πλειοψηφία 
των ψήφων αλλά όχι την πλειοψηφία των 
εδρών.

Ο κ. Swan απέδωσε την ήττα των Εργα-
τικών στην εσωστρέφεια και την αστάθεια 
της κυβέρνησης. “Κοιτάξτε, νοµίζω ότι η 
διχόνοια τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν 
ο κυρίαρχος παράγοντας και επηρέασε 
τους ανθρώπους που είχαν ψηφίσει προ-
ηγουµένως Εργατικούς και το περασµένο 
Σάββατο µας τιµώρησαν για αυτό”, είπε ο 
κ. Swan.

Ο υποψήφιος για τη Γερουσία, του 
κόµµατος των φίλων των µηχανοκίνη-
των οχηµάτων, Motoring Enthusiast, 
που κατέβηκε στην εκλογική αναµέ-
τρηση στη Βικτόρια και συγκεντρώνει 
αρκετές πιθανότητες να εκλεγεί δήλω-
σε πως είναι ένας απλός και συνηθι-
σµένος Αυστραλός.
Παρά το γεγονός ότι έλαβε µόλις 
11.390 ψήφους πρώτης προτίµησης 
συγκεντρώνοντας µόλις το 0,52% των 
ψήφων, ο κ. Muir µπορεί να εκλεγεί 
χάρη στον ψήφο προτίµησης που 
έδωσαν άλλα µικρά κόµµατα.
Ορισµένες από τις βασικές πολιτικές 
θέσεις του ασυνήθιστου αυτού κόµ-
µατός περιλαµβάνουν την µεγαλύτερη 
πρόσβαση σε δηµόσιες εκτάσεις για 
χρήση off-road οχηµάτων και την αλ-

λαγή των νόµων που δυσχεραίνουν 
την τροποποίηση ενός οχήµατος.
Ο κ. Muir είναι κάτοικος του Denison, 
στη Victoria, που βρίσκεται περίπου 
200 χιλιόµετρα ανατολικά της Μελ-
βούρνης. “Σαν ψηφοφόρος, ήθελα 
πάντα να δω να εκλέγεται κάποιος 
που θα τον χαρακτηρίζαµε µέσο Αυ-
στραλό, και αυτό είναι αυτό που εγώ 
είµαι. Ένας απλός και συνηθισµένος, 
Αυστραλός”, δήλωσε στο τηλεοπτικό 
δίκτυο 7 ο κ. Muir.
Ο επίδοξος γερουσιαστής είχε αναρ-
τήσει µερικά βίντεο στο YouTube που 
απέσυρε λίγο πριν από τις εκλογές. 
Σε ένα από αυτά, ο ίδιος φαίνεται να 
φτύνει στην κάµερα και να προσπαθή-
σει να πετάξει κόπρανα καγκουρό τον 
αδελφό του.

O υποψήφιος του Motoring Enthusiast ετοιµάζεται για τη Γερουσία
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