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Η  
Αυστραλία έχει νέο πρωθυπουργό τον Μάλ-
κολµ Τέρνµπολ που µετά την «εκπαραθύρωση» 
του Τόνι Άµποτ, αναλαµβάνει τα ηνία της χώ-
ρας και την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόµµα-

τος.  Ο κ. Τέρνµπολ ορκίστηκε χθες και αµέσως ανέλαβε 
τα νέα του καθήκοντα. Ο κ. Τέρνµπολ στην πρώτη του 
οµιλία στη βουλή ξεκινησε µε λίγα λόγια για το µεγά-
λο χρέος που οφείλεται στον Τόνι Άµποτ, ο οποίος δεν 
ήταν παρών κατά την Ώρα των Ερωτήσεων. “Το έθνος 
µας, το Κοινοβούλιό µας, η κυβέρνησή µας, το κόµµα 
µας, ο Συνασπισµός, οφείλουµε  τεράστια ευγνωµοσύνη 
στον Τόνι Άµποτ για την ηγεσία του και τις υπηρεσίες 
του εδώ και πολλά. Ήταν αυτός που µας οδήγησε από 
την Αντιπολίτευση πίσω στην κυβέρνηση.  Οι προκλή-
σεις της ηγεσίας είναι µεγάλες. Οι πιέσεις είναι τεράστιες 
και όπως έχει πει ο Τόνι Άµποτ όλοι εµείς εδώ είµαστε 
εθελοντές. Θα πρέπει επίσης, να αναγνωρίσουµε σήµε-
ρα, το χρέος που οφείλουµε στη σύζυγό του Μάρτζι και 
τις κόρες τους”.

Το ιστορικό της εκπαραθύρωσης του Άµποτ

Μέσα σε µία ηµέρα, ο νέος πρωθυπουργός κατάφερε 
να κατατροπώσει τον αντίπαλό του µε 54 ψήφους ένα-
ντι 44 σε εσωτερική ψηφοφορία που έλαβε χώρα την 
∆ευτέρα στι 21:30 µε τη συµµετοχή γερουσιαστών και 
βουλευτών του Φιλελεύθερου Κόµµατος. Από την ψη-
φοφορία η υπουργός Εξωτερικών, Τζούλια Μπίσοπ, 
εξελέγη αναπληρώτρια πρόεδρος του κόµµατος. Νω-
ρίτερα, ο κ. Τέρνµπουλ είχε δηλώσει πως αν ο Άµποτ 
παρέµενε στην ηγεσία του κόµµατος, τότε η κυβέρνηση 
συνασπισµού θα έχανε στις επόµενες εκλογές που ανα-
µένεται να διεξαχθούν τον Ιανουάριο του 2017. Πρό-
σθεσε, µάλιστα, πως δεν πήρε ελαφρά την απόφασή του 
να κονταροχτυπηθεί µε τον απερχόµενο πρωθυπουργό, 
ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του ελπίζοντας ότι θα 
επανεκλεγεί. Ωστόσο, τόνισε ότι «είναι ξεκάθαρο πως η 
κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να προσφέρει την οικο-
νοµική ηγεσία που χρειαζόµαστε». Οι Αυστραλοί υπο-
δέχθηκαν µε χιούµορ, δόσεις αγανάκτησης και ειρωνεί-
ας, την αλλαγή το πρωθυπουργού καθώς µέσα σε οκτώ 
χρόνια η χώρα έχει δει να αναλαµβάνουν την εξουσία 
πέντε πρωθυπουργοί. «Νέα χρονιά, νέος πρωθυπουρ-
γός. Η σαπουνόπερα της πολιτικής συνεχίζεται», έγρα-
ψαν οι χρήστες του Twitter µόλις έγινε γνωστή η υπερί-
σχυση του Τέρνµπουλ επί του Άµποτ στην ψηφοφορία.

Ποιος είναι ο 60χρονος  Μάλκολµ Τέρνµπολ

Ο πολυεκατοµµυριούχος, πρώην δηµοσιογράφος, πρώ-
ην τραπεζίτης, πρώην δικηγόρος «πάτησε» πάνω στην 
αυξανόµενη πτώση στη δηµοτικότητα του πρωθυπουρ-
γού της Αυστραλίας, ο οποίος µόλις δύο χρόνια από την 
άνοδό του στην εξουσία θα του παραχωρήσει τη θέση 
του επικεφαλής της κυβέρνησης.
Η οικονοµική κατάσταση της χώρας που σηµειώνει 
πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε η 
αιτία της πολιτικής κατάρρευσης του Άµποτ, ο οποίος 
όπως τόνισε ο Τέρνµπουλ «δεν πέτυχε στην οικονοµι-
κή διακυβέρνηση που χρειαζόµαστε». Πράγµατι, η αι-
µορραγία της οικονοµίας είχε προκαλέσει ρωγµές και 
εσωκοµµατικά, µε τον αναλυτή Πολιτικών Επιστηµών 
του Πανεπιστηµίου Monash, Νικ Οικονόµου, να δηλώ-
νει στο Associated Press πως το κόµµα προκάλεσε ζη-
µιά στον ίδιο του τον εαυτό. Παρά τις προσπάθειες του 
Άµποτ να κερδίσει χρόνο ζητώντας τον περασµένο Φε-
βρουάριο από το κόµµα του περιθώριο έξι µηνών ώστε 
να βελτιώσει τη δηµοτικότητα της κυβέρνησης, τελικά ο 
χρόνος έληξε χωρίς καµία σηµαντική αλλαγή στην κοι-
νή γνώµη.
Ο Τέρνµπουλ, λοιπόν, που γεννήθηκε το 1954, είναι 

παντρεµένος µε την Λούσι, πρώην Λόρδο ∆ήµαρχο του 
Σίδνεϊ, µε την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 
Αλεξάντερ και την Ντέιζι, κατάφερε να τον εκτοπίσει. 
Με την µετριοπάθειά του και την εµπειρία του κατάφερε 
να κερδίσει αρκετούς υποστηρικτές µε πολλούς να τον 
θεωρούν εδώ και καιρό βασικό αντίπαλο του Άµποτ. 
Παρ’όλα αυτά, το «παιχνίδι» είχε αρχίσει να γίνεται πιο 
προσωπικό, όταν ο Τέρνµπουλ που σπούδασε στο Πα-
νεπιστήµιο της Οξφόρδης και εργάστηκε σαν δηµοσιο-
γράφος τη δεκαετία του 1970, για µία ψήφο έχασε από 
τον Άµποτ στην ανάδειξη ηγέτη στο Φιλελεύθερο Κόµ-
µα το 2009. Εποµένως, η µάχη είχε πάρει άλλες διαστά-
σεις. Αλλά για τον Τέρνµπουλ, έναν… αυτοδηµιούργητο 
πολυεκατοµµυριούχο, τον οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν 
αλαζόνα και του έχουν προσδώσει το παρατσούκλι «The 
Silvertail» ήταν ένας αγώνας που έπρεπε να κερδίσει. 
Και τα κατάφερε.
Όπως αναφέρει η Γουέντι Φρίου στο BBC ο Τέρνµπουλ 
ανέκαθεν υπήρξε πολύ κοντά σε πηγές εξουσίας, από 
τις επαφές του είτε µε µεγιστάνες των media, είτε ως 
τραπεζίτης της Goldman Sachs.ωΠαρ’όλα αυτά, ο δρό-
µος της εξουσίας δε θα είναι εύκολος για εκείνον, σύµ-
φωνα µε την αναλύτρια, οι θέσεις του σχετικά µε την 
κλιµατική αλλαγή, τους γάµους οµόφυλων ζευγαριών 
διαφέρουν κατά πολύ από εκείνες µελών του κόµµατός 
του.ωΠράγµατι, ο Τέρνµπουλ στις πρώτες του δηλώ-
σεις αναφέρθηκε στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής 
αφήνοντας, ωστόσο, να εννοηθεί πως δε θα υπάρξουν 
αλλαγές.ω«Η πολιτική για την κλιµατική αλλαγή είναι 
πολύ καλά σχεδιασµένη», δήλωσε ο νέος πρωθυπουρ-
γός, ο οποίος υποστηρίζει τους γάµους οµοφυλοφίλων 
και πρόσφατα πρότεινε να ψηφιστεί η νοµιµοποίησή 
τους πριν τις εκλογές, σε αντίθεση µε την υπερβολι-
κά συντηρητική στάση του Άµποτ. ωΤην ίδια ώρα, ο 
πρώην δηµοσιογράφος που καταπιάστηκε µε τη Νοµι-
κή και έγινε ευρύτερα γνωστός µε την υπεράσπισή του 
στον πρώην πράκτορα της ΜΙ5, Πίτερ Ράιτ στην υπό-
θεση «Spycatcher», εξήρε το έργο του προκατόχου του 
κάνοντας λόγο για «τροµερά επιτεύγµατα».ωΕντούτοις, 
παρά την πρόθεση να «γλυκάνει το χάπι» στον Άµποτ, ο 

απερχόµενος πρωθυπουργός γεύεται την πικρή γεύση 
του φαρµάκου που είχε γευθεί ο πρώην πρωθυπουργός 
και ηγέτης των Εργατικών, Κέβιν Ραντ, ο οποίος είχε 
«καθαιρεθεί» το 2010 από το ίδιο του το κόµµα και είχε 
αντικατασταθεί από την Τζούλια Γκίλαρντ πριν επανέλ-
θει στην εξουσία τρία χρόνια αργότερα, µετά την κατα-
κόρυφη πτώση στη δηµοτικότητα της Γκίλαρντ.

Τι δήλωσε ο Τζον Χάουαρντ

Σε δηλώσεις του ο Τζον Χάουαρντ ανέφερε ότι νοµίζει 
ότι ήταν οι δηµοσκοπήσεις και όχι τα µέσα µαζικής ενη-
µέρωσης, που οδήγησαν στην αλλαγή της ηγεσίας. «Νο-
µίζω ότι ζούµε σε ένα περιβάλλον που αλλαζει µε γορ-
γούς ρυθµούς. Ο αυστραλιανός λαός είναι αυτός που θα 
αποφασίσει αν ήταν σοφή η επιλογή αυτή. Νοµίζω ότι 
ο κύριος λόγος για τον οποίο το Φιλελεύθερο Κόµµα 
προχώρησε σε αυτή την κίνηση ήταν η κατάσταση των 
δηµοσκοπήσεων. Έχω πει και στο παρελθόν ότι η πολι-
τική καθοδηγείται από τους νόµους της αριθµητικής και 
πιστεύω, ότι αν οι δηµοσκοπήσεις ήταν διαφορετικές, 
τότε µπορεί να µην είχαµε αυτές τις εξελίξεις. « Σε ερώ-
τηση δηµοσιογράφου αν η εκλογή του Μάλκολµ Τέρ-
νµπολ ήταν σωστή επιλογή ο κ. Χάουαρντ είπε “ αυτό 
θα το αποφασίσουν οι Αυστραλοί ψηφοφόροι κατά την 
κρίση τους στις επόµενες εκλογές”.

Ο Μπιλ Σόρτεν αποτίει φόρο τιµής στον Τόνι Άµποτ:

«Έχω αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες µαζί του κατά τη 
διάρκεια της θητείας µου ως αρχηγού της αντιπολί-
τευσης, έχω διαφώνησιε µε την πολιτική και τις απο-
φάσεις του σε πολλές περιπτώσεις, αλλά θα ήθελα να 
αναφέρω ότι είχε αυτή την ικανότητα ακριβώς τη στιγµή 
που κάποιος ήταν πραγµατικά απογοητευµένος µε µια 
συγκεκριµένη απόφαση του να κάνει κάτι αναπάντεχο 
και γενναιόδωρο. Από τη στιγµή έχασε τη µητέρα µου 
έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία”.

Πρωθυπουργός ο Τέρνµπολ!




