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«Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν μπορούσε 
να ήταν χειρότερο για τον Συνασπισμό»

Δεν τίθεται  
θέμα ηγεσίας στο 
Εργατικό Κόμμα

Την παραίτηση του Malcolm Turnbull ζητά ο Αρχηγός των Εργατικών

Τ
ην άποψη ότι το αποτέλεσμα των εκλογών 
δεν μπορούσε να ήταν χειρότερο για τον 
Συνασπισμό Φιλελευθέρων – Εθνικών, 
εξέφρασε η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, 

Bronwyn Bishop, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν πι-
στεύει πως η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία 
για τρία χρόνια.
«Κλαίω, κλαίω, κλαίω για τη χώρα. Γιατί με το εκλογι-
κό αποτέλεσμα θα έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας, 
το έργο της οποίας θα παρεμποδίζεται συνεχώς από 
τα μικρότερα κόμματα», τόνισε η κα Bishop στο Sky 
News.
Τόνισε ακόμη ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς η 
προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε τελικά σε ένα 
θέμα, αυτό του κρατικού συστήματος ασφάλειας υγεί-
ας Medicare, την στιγμή που ο Συνασπισμός θα μπο-
ρούσε να περιοριστεί στο τρίπτυχο: οικονομική ανά-
πτυξη, προστασία των συνόρων της χώρας και πάταξη 
της διαφθοράς στα εργατικά συνδικάτα.
«Αυτά είναι τα θέματα στα οποία το Εργατικό Κόμ-

μα υστερεί.  Όμως ο Συνασπισμός δεν μπόρεσε να 
τα φέρει στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής του 
εκστρατείας», υπογράμμισε η πρώην Πρόεδρος της 
Βουλής.
Η κα Bishop εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο 
Malcolm Turnbull βιάστηκε να προκηρύξει πρόωρες 
εκλογές -κανονικά επρόκειτο να διεξαχθούν πριν 
τον Ιανουάριο του 2017- για να σταθεροποιήσει την 
πλειοψηφία του στη Γερουσία. 
Έπειτα από μια μάλλον ανιαρή προεκλογική εκστρα-
τεία, ο κ. Turnbull χρησιμοποίησε το σοκ που προ-
κλήθηκε από την απόφαση των Βρετανών να εγκατα-
λείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παίξει το χαρτί 
της οικονομικής σταθερότητας, ενώ τα κύρια μέσα 
ενημέρωσης της Αυστραλίας είχαν ταχθεί υπέρ του.
Τις τελευταίες ημέρες δεν έπαψε να υπογραμμίζει 
ότι, μπροστά στους φόβους για τις παγκόσμιες οικο-
νομικές συνέπειες του Brexit, είναι επιτακτική ανά-
γκη να συνεχιστεί η πορεία που είχε ακολουθήσει η 
κυβέρνησή του.

Ο σκιώδης υπουργός Συγκοινωνιών και 
Υποδομών, Anthony Albanese, επανέλαβε 
χθες ότι δεν είναι στις προθέσεις του να δι-
εκδικήσει την αρχηγία του Εργατικού Κόμ-
ματος από τον Bill Shorten.
Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των εκλογών 
και ενώ συνεχιζόταν χθες η καταμέτρηση των 
ψήφων, ο κ. Albanese τόνισε χαρακτηριστι-
κά «ότι ήταν σαν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου 
που προχώρησε στην παράταση για την ανά-
δειξη νικητή».
«Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν εξετάζεται το εν-
δεχόμενο αλλαγής του αρχηγού της ομάδας, 
όταν το παιχνίδι φτάνει στην παράταση», 
υπογράμμισε ο σκιώδης υπουργός.
Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών 
«εξαιρετικό» για το Εργατικό Κόμμα και δεν 
απέρριψε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυ-
βέρνησης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Ερωτηθείς αν είχε οποιαδήποτε πρόθεση να 
διεκδικήσει την αρχηγία του Εργατικού Κόμ-
ματος, ο ίδιος απάντησε ευθαίως: «Όχι.»
Την άποψη ότι ο Bill Shorten θα παραμείνει 
στην ηγεσία της παράταξης ακόμη και αν δεν 
σχηματίσει κυβέρνηση, εξέφρασε χθες και ο 
σκιώδης Θησαυροφύλακας, Chris Bowen.

Την παραίτηση του Malcolm Turnbull 
από την αρχηγία του Φιλελευθέρου 
Κόμματος, ζήτησε ο Αρχηγός των Ερ-
γατικών, Bill Shorten, τονίζοντας ότι 
απέτυχε παταγωδώς να διατηρήσει  
την πολιτική σταθερότητα που είχε 
υποσχεθεί στη διάρκεια της προεκλο-
γικής του εκστρατείας.
Ο κ. Shorten τόνισε ότι είναι πολύ 
νωρίς για να προβλεφθεί αν το Ερ-
γατικό Κόμμα θα είναι σε θέση να 
σχηματίσει κυβέρνηση με τη βοήθεια 
των ανεξάρτητων, αλλά τόνισε ότι 
όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ο 

κ. Turnbull πρέπει να παραιτηθεί.
«Υποσχέθηκε στους Αυστραλούς ψη-
φοφόρους πολιτική σταθερότητα, και 
τώρα παραδίδει πολιτική αστάθεια», 
ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του 
κ. Shorten. Ο Αρχηγός των Εργατι-
κών δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος 
απο το αποτέλεσμα των εκλογών, μετά 
από μια κλασική προεκλογική εκστρα-
τεία, στην οποία υποσχέθηκε επεν-
δύσεις στην υγεία και την παιδεία, 
περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη 
και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας.

Δηλώνει η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Bronwyn Bishop


