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ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
Α

ύριο το πρωί ανοίγουν οι κάλ-
πες για τη διεξαγωγή των Ομο-
σπονδιακών εκλογών στην Αυ-
στραλία. Οι Αυστραλοί πολίτες, 

από όπου και αν κατάγονται, καλούνται 
να εκλέξουν την κυβένηση που θα έχει 
την ευθύνη να προστατέψει τη χώρα 
από απρόβλεπτες οικονομικές απειλές 
από το εξωτερικό και αν έχει τη δυνα-
τότητα, να την οδηγήσει σε μιά νέα πε-
ρίοδο ευημερίας. Οι εκλογές αυτές χα-
ρακτηρίζονται από το ήπιο κλίμα μέσα 
στο οποίο γίνεται η πολιτική αντιπαρά-
θεση και ο λαός καλείται να εκλέξει την 
κυβέρνησή του με ελεύθερη βούληση, 
χωρίς εκβιασμούς και απειλές. Βέβαια 
δεν λείπουν τα παραπλανητικά μηνύμα-
τα και οι αλληλοκατηγορίες στις οποίες 
μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί.
Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, οι 
επιλογές που μπορεί να κάνει ο πολί-
της είναι πολλές και επειδή πρόκειται 
για εκλογές για τη Βουλή και για τη 
Γερουσία, μπορεί να γίνουν διάφοροι 
συνδυασμοί για το πως μπορεί κανείς 
να ψηφίσει. Ο Συνασπισμός Φιλελευ-
θέρων και Εθνικών που βρίσκεται στην 
κυβέρνηση, προχώρησε σε διπλή διά-
λυση Βουλής και Γερουσίας, επειδή δεν 
μπορούσε να περάσει από τη Γερουσία 
το νομοσχέδιο για την επανίδρυση της 
Επιτροπής Επίβλεψης του Οικοδομικού 
κλάδου. Υποτίθεται πως για να γίνει 
διπλή διάλυση Βουλής και Γερουσίας, 
πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα. Όμως 
σε όλη τη διάρκεια της παρατεταμέμης 
προεκλογικής περιόδου που κράτησε 
σχεδον δύο μήνες, το θέμα αυτό δεν 
προβλήθηκε καθόλου και μόλις προ-
χθές το θυμήθηκε ο πρωθυπουργός κ. 
Malcolm Turnbull και το ανέφερε επί 
τροχάδην. Στην πραγματικότητα, η δι-
πλή διάλυση Βουλής και Γερουσίας έγι-
νε επειδή ο κ. Turnbull ελπίζει πως θα 
κερδίσει περισσότερους Γερουσιαστές, 
πέρα από την επανεκλογή της κυβέρνη-
σής του. Φαίνεται όμως πως η πραγμα-
τικότητα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις 
επιθυμίες του, επειδή διάφοροι ανεξάρ-
τητοι υποψήφιοι Γερουσιαστές φαίνεται 
πως όχι μόνο θα επανεκλεγούν αλλά 
θα εκλέξουν και έναν ή περισσότερους 
ακόμα Γερουσιαστές στο συνδυασμό 
τους. Η μεγαλύτερη απειλή για τον Συ-
νασπισμό αλλά και για το Εργατικό κόμ-
μα, είναι ο συμπατριώτης μας από τη 
Νότια Αυστραλία, Γερουσιαστής κ. Νί-
κος Ξενοφών (Nick Xenofon Team). Ο 
κ. Ξενοφών είναι πολύ δημοφιλής στη 
Νότιο Αυστραλία όπου έγινε γνωστός 
γιά τη μάχη του εναντίον των μηχανών 
πόκερ και κατόπιν σαν Ομοσπονδιακός 
Γερουσιαστής, κατάφερε να αποσπάσει 
πολλά ωφέλη για τους κατοίκους της 
Νότιας Αυστραλίας από διάφορες κυ-
βερνήσεις. Όμως αυτό που του έχει δώ-
σει κύρος σε όλη την Αυστραλία και τε-

λικά τον οδήγησε στο να κατεβάσει δικό 
του συνδυασμό, είναι οι σωστές θέσεις 
που παίρνει σε διάφορα ζητήματα που 
απασχολούν όλη τη χώρα, Είναι υπέρ-
μαχος της προστασίας από την κυβέρνη-
ση και προτίμησης των Αυστραλιανών 
προϊόντων από τους Αυστραλούςκαι 
γενικά οι θέσεις του είναι θέσεις υπέρ 
της Αυστραλίας χωρίς να είναι κραυ-
γαλέα εθνικιστικές. Ο Συνασπισμός 
έχει τον Ελληνικής καταγωγής Γερου-
σιαστή κ. Αθανάσιο Συνοδινό (Arthur 
Synodinos), ο οποίος έχει πιστωθεί στο 
παρελθόν με τις επιτυχείς προεκλογικές 
εκστρατείες του πρώην πρωθυπουργού 
κ. John Howard. O κ. Συνοδινός, έχει 
την ικανότητα να συλλαμβάνει αυτό που 
λέμε κοινό αίσθημα ή κοινή γνώμη και 
να το μετουσιώνει σε πολιτικό μήνυμα, 
το οποίο στο παρελθόν έδωσε πολλούς 
ψήφους και εκλογικές νίκες  στο Συνα-
σπισμό. Όμως σε αυτές τις εκλογές ο κ. 
Συνοδινός δεν έχει την ευθύνη για την 
προεκλογική εκστρατεία ούτε για την οι-
κονομική πολιτική. Το Εργατικό κόμμα 
δεν έχει κανέναν Ελληνικής καταγωγής 
βουλευτή ή Γερουσιαστή όπως παλαιό-
τερα τον κ. Μπόλκα, που να μπορεί να 
συσπειρώση την ψήφο του Ελληνισμού 
γύρω από το Εργατικό κόμμα. Έτσι 
απομένει η πολιτική αντιπαράθεση και 
οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα για 
να στρέψουν τους ψηφοφόρους προς 
το Εργατικό κόμμα ανεξάρτητα από 
προσωπικότητες. 
Εκεί η κυβέρνηση έχει σαν κεντρικό 
σημείο αναφοράς του προγράμματός 
της τον προϋπολογισμό που κατέθεσε 
τον Μάϊο, λίγες μέρες πριν διαλύσει τη 
Βουλή και τη Γερουσία. Τις τελευταίες 
μέρες το συμπλήρωσε με ένα δύο δισε-
κατομμύρια που υπολογίζει πως θα γλυ-
τώσει από τη σύλληψη όσων παίρνουν 
επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται 
και ζητάει από τον Αυστραλιανό λαό, 
να εγκρίνει το πρόγραμμά της για την 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη. Προβάλλει σαν μεγάλο επί-
τευγμα το σταμάτημα των αναζητητών 
ασύλου που ερχόταν με σαπιοκάραβα 
από τις γειτονικές χώρες και υπόσχεται 
να προστατέψει τη χώρα από εξωτερι-
κούς οικονομικούς κινδύνους όπως η 
έξοδος του Ενωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμά 
της προβλέπει άνοδο του χρέους μέ-
χρι το 2021 και μετά σταδιακή μείωσή 
του. Τα αδύνατα σημεία του κυβερνη-
τικου προγράμματος είναι οι αλλαγές 
στα συνταξιοδοτικά ταμεία που όπου 
οι χαμένοι είναι στην πλειοψηφία τους 
ψηφοφόροι της κυβέρνησης και τα $50 
δισεκατομμύρια σε μείωση του φόρου 
των εταιρειών που θα ωφελήσει κυρίως 
τους ξένους μετόχους.
Το Εργατικό κόμμα, σε μιά ασυνήθιστα 
ειλικρινή κίνηση που μοιάζει και με πο-

λιτική αυτοκτονία, δήλωσε πως το οι-
κονομικό του πρόγραμμα θα ανεβάσει 
το χρέος κατά $16.5 δισεκατομμύρια 
περισσότερα από τον Συνασπισμό μέχρι 
το 2021 και μετά θα το ρίχνει με γρηγο-
ρότερους ρυθμούς από τον Συνασπισμό 
μέσα στο υπόλοιπο της δεκαετίας. Υπό-
σχεται διατήρηση του συστήματος υγείας 
(Medicare) και κατηγορεί τον Συνασπι-
σμό πως σκοπεύει να ιδιωτικοποιήσει 
το σύστημα υγείας. Επίσης διαθέτει πε-
ρισσότερα κονδύλια για την παιδεία και 
υπόσχεται την προστασία των εργαζομέ-
νων και της χώρας από εξωτερικές οικο-
νομικές απειλές, όπως είχε κάνει όταν 
ήταν στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρί-
σης το 2008. Το αδύνατο σημείο του 
Εργατικού κόμματος, είναι η αναγγελία 
της κατάργησης της αφαίρεσης από τον 
μισθό τυχόν ζημιών από επενδύσεις σε 
παλαιά ακίνητα (Negative gearing)  και 
η μείωση του αφορολόγητου ποσοστού 
επί των κερδών από κεφαλαιουχικά 
αγαθά (Capital Gain) από το 50% στο 
25%.Επίσης το Εργατικό κόμμα κατηγο-
ρείται πως δεν μπορεί να φυλάξει τα σύ-
νορα, πράγμα το οποίο ο αρχηγός του κ. 
Bill Shorten, αρνείται κατηγορηματικά.

Οι Πράσινοι, με νέο αρχηγό, παρου-
σιάζονται σαν απειλή για το Εργατικό 
κόμμα στα μεγάλα αστικά κέντρα και 
στοχεύουν σε μία καλύτερη κοινο-
βουλευτική παρουσία και μεγαλύτερο 
αριθμό Γερουσιαστών ώστε να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρ-
νησης, σε περίπτωση που τα δύο μεγά-
λα κόμματα δεν καταφέρουν να σχημα-
τίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Οι ανεξάρτητοι, πέρα από τον κ. Ξενο-
φώντα, βρίσκονται σε όλο το φάσμα 
του πολιτικού και κοινωνικού ιστού, 
με γνωστότερους τους Γερουσιαστές κ. 
Glen Lazarus, Jaquie Lambie και John 
Madigan. Η κ.Paulin Hanson είναι επί-
σης υποψήφια και πάλι και πιθανότατα 
θα εκλέξει και δεύτερο μέλος με το ψη-
φοδέλτιό της.
Οι ψηφοφόροι στην πλειοψηφία τους 
έχουν ήδη σχηματίσει γνώμη σχετικά 
με το ποιό κόμμα θα υποστηρίξουνστη 
Βουλή και στη Γερουσία. Οι αναπο-
φάσιστοι, είναι αυτοί που θα γείρουν 
την πλάστιγγα προς το ένα κόμμα ή το 
άλλο. Ας ελπίσουμε πως η ελεύθερη 
βούληση θα έχει σχηματισθεί με καθα-
ρό μυαλό για ένα καλύτερο μέλλον για 
την Αυστραλία.


