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ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΑ ΒΕΛΗ
Τ

ο αποτέλεσμα των εκλογών 
της περασμένης εβδομάδας, 
ήταν καταστροφικό για τον 
πρωθυπουργό κ. Malcolm 

Turnbull, ο οποίος πήγε για μαλλί 
και βγήκε κουρεμένος. Η διπλή δι-
άλυση Βουλής και Γερουσίας και η 
παρατεταμένη δίμηνη προεκλογική 
εκστρατεία, αποδείχθηκαν ολέθρια 
λάθη στρατηγικής γιά τον πρωθυ-
πουργό και μπορεί να αποβούν μοι-
ραία και για το κόμμα του το οποίο 
απειλείται με διάλυση. Την ώρα που 
γράφεται αυτό το κείμενο, δεν έχει 
γίνει γνωστό το τελικό αποτέλεσμα 
και η Εκλογική Επιτροπή μετράει τις 
επιστολικές ψήφους. Είναι όμως φα-
νερό πως ούτε το Φιλελεύθερο, ούτε 
το Εργατικό κόμμα μπορούν να σχη-
ματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, 
αφού δεν φτάνουν τις 76 έδρες που 
απαιτούνται. Οι 90 έδρες που είχε ο 
κ. Turnbull έναντι 55 του Εργατικού 
κόμματος που είχε ο κ. Turnbull, 
συρικνώθηκαν σε μία ισχνή πλει-
οψηφία 2-3 εδρών που μπορεί να 
ανατραπεί μέχρι να ολοκληρωθεί η 
καταμέτρηση των επιστολικών ψή-
φων. Στη Γερουσία την οποία θεω-
ρούσε εχθρική ο κ. Turnbull και την 
διέλυσε επειδή δεν μπορούσε να 
περάσει τα νομοσχέδειά του, η κα-
τάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Οι 
παρουσίες  της κ. Hanson και του κ. 
Hinch, μόνο ευπρόσδεκτες δεν εί-
ναι από τον κ. Turnbull και σε συν-
δυασμό με την επανεκλογή της κ. 
Lambie, των Πρασίνων με 3-6 Γε-
ρουσιατές και του κ. Ξενοφώντος με 
2-3 Γερουσιαστές, εγγυώνται πως 
σχεδόν κανένα νομοσχέδιο του κ 
Turnbull δεν πρόκειται να περάσει 
χωρίς αλλαγές και συμβιβασμούς 
από τη Γερουσία. Θα απουσιάζουν 
βέβαια οι Γερουσιαστές από το κόμ-
μα του κ. Palmer, το οποίο διελύθη 
στα εξ ών συνετέθη, καθώς και οι 
«τυχεροί» άσχετοι που είχαν εκλεγεί 
το 2013 λόγω του ευνοϊκού εκλογι-
κού συστήματος. Ο κ. Turnbull, είδε 
τον αριθμό των Γερουσιαστών του 
να μειώνεται από 33 σε 25-28 και 
συνειδειτοποιεί πως η στρατηγική 
του αποδείχτηκε μπούμεραγκ. Μαζί 
του, συνειδητοποιούν και οι στενοί 
του συνεργάτες, πως δεν εκτίμησαν 
σωστά την αντίδραση των σκληρών 
δεξιών υποστηρικτών του πρώην 
πρωθυπουργού κ. Tony Abbott, τον 
οποίο ανέτρεψε ο κ. Turnbull όταν 
τα προγνωστικά έδειχναν πως θα 
έχανε τις εκλογές. Ένας σημαντικός 
αριθμός συντηρητικών βουλευτών, 
Γερουσιαστών, επιχειρηματειών και 

σχολιαστών στα μέσα γενικής ενη-
μέρωσης, τάχθηκαν αμέσως ενα-
ντίον του και τον πολέμησαν στο 
κάθε του βήμα μέχρι τις εκλογές και 
συνεχίζουν να τον πολεμούν μέχρι 
σήμερα. Ο κ. Turnbull έκανε ση-
μαντικές υποχωρήσεις από θέσεις 
που είχε διατυπώσει στο παρελθόν, 
όπως στο θέμα της κλιματικής αλ-
λαγής, του γάμου μεταξύ ομόφυλων 
ζευγαριών, του ελλείμματος στον 
προϋπολογισμό και άλλα, με στό-
χο να καταπραϋνει τις αντιδράσεις 
στους κόλπους της σκληρής δεξιάς. 
Πίστευε πως στο τέλος θα άφηναν 
την πολεμική και την υπονόμευσή 
του στην άκρη και θα συστρατεύο-
νταν μαζί του με στόχο τη νίκη του 
κόμματος στις εκλογές. Οι ελπίδες 
του διαψεύστηκαν τραγικά και η 
σκληρή δεξιά, με αιχμή του δόρα-
τος τους σχολιαστές κ. Alan Jones, 
Andrew Bolt, Steve Price, Piers 
Akerman, Miranda Devine και την 
πρώην διευθύντρια του πολιτικού 
γραφείου του κ. Abbott κ. Peta 
Credlin στην οποία δόθηκε θέση 
σε τηλεοπτικό σταθμό, συνέχισαν 
τον ανηλεή πόλεμο εναντίον του κ. 
Turnbull χωρίς την παραμικρή υπο-
χώρηση. Ο κ. Turnbull, δεν είναι 
«ένας από αυτούς». Θεωρείται πως 
συγκλίνει πολύ προς το κέντρο και 
αυτό θεωρήθηκε ασυγχώρητο. Έτσι 
προτίμησαν να διακινδυνέψουν την 
απώλεια της κυβέρνησης έστω προ-
σωρινά και να εκπαραθυρώσουν 
τον κ. Turnbull από το κόμμα. Ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός, δεν θέλησε 
να συγκρουσθεί προεκλογικά με την 
σκληρή δεξιά μέσα στο κόμμα και 
δεν φαίνεται διατεθειμένος να το 
κάνει μέχρι να ανακοινωθούν τα τε-
λικά αποτελέσματα. Όμως γνωρίζει 
πολύ καλά, πως ούτε η εκστρατεία 
του κ. Shorten για τη «διάσωση» του 
Medicare, ούτε η φορολογική πολι-
τική του αντιπάλου του του κόστι-
σαν την απώλεια της πλειοψηφίας. 
Ο κ. Shorten, δεν κατάφερε να ει-
σπράξει την όποια δυσαρέσκεια των 
ψηφοφόρων και την απογοήτευσή 
τους από το κυβερνών κόμμα. Το 
ποσοστό του Εργατικού κόμματος, 
παρέμεινε καθηλωμένο σχεδόν στο 
ίδιο επίπεδο που είχε πέσει μετά 
την καταστροφική ήττα του κ. Rudd 
τo 2013. Δεν έπεισε ο κ. Shorten 
πως είναι ο ηγέτης που χρειάζεται 
η χώρα αυτή τη στιγμή. Όμως δεν 
διέπραξε και κανένα μεγάλο λάθος 
που θα του κόστιζε ζωτικές ψήφους. 
Αντίθετα, τη δυσαρέσκεια απέναντι 
στην πολιτική της κυβέρνησης, την 

εισέπραξε η ομάδα του κ. Ξενοφώ-
ντος στη Νότια Αυστραλία όπου η 
κυβέρνηση υπέστη καθίζηση και 
τη δυσαρέσκεια της δεξιάς απένα-
ντι στον κ. Turnbull, τα χριστιανικά 
κόμματα στη ΝΝΟ και η κ. Hanson 
κυρίως στην Κουησλάνδη. Ενισχυ-
μένος βγήκε ο αρχηγός του Εθνικού 
κόμματος κ. Barnaby Joyce, o οποί-
ος δεν στοχοποιήθηκε από τη σκλη-
ρή δεξιά πτέρυγα του Φιλελεύθερου 
κόμματος, το οποίο όμως δεν έχει 
μεγάλη επιρροή στην επαρχία. 
Ο κ. Turnbull, υπονομεύθηκε από 
τη σκληρή δεξιά κυρίως στη ΝΝΟ 
και η θέση του θα είναι επισφα-
λής ακόμα και αν καταφέρει τελικά 
να σχηματίσει κυβέρνηση. Από τη 
μία θα έχει να αντιμετωπίσει την 
εσωκομματική αντιπολίτευση του 
κ. Abbott, η οποία θα προσπαθή-
σει να εκμεταλλευτεί την εκλογική 
αποτυχία για να τον ανατρέψει και 
από την άλλη τον κ. Shorten οποίος 
προαλείφεται για να αναλάβει τη δι-
ακυβέρνηση της χώρας. Η Γερουσία 

θα είναι εκ προοιμίου εχθρική προς 
τον κ. Turnbull, όμως ο κ. Ξενο-
φών έχει δείξει στο παρελθόν πως 
μπορεί να διαχειρισθεί δύσκολες 
καταστάσεις προς ώφελος της Νό-
τιας Αυστραλίας. Ο ρόλος του έχει 
πλεόν διευρυνθεί και όσο και αν η 
Νότιος Αυστραλία έχει προτεραιό-
τητα, η προσοχή του στρέφεται και 
σε ζητήματα που αφορούν ολόκλη-
ρη τη χώρα και στα οποία μπορεί 
να συνεργασθεί με όποιο κόμμα 
βρίσκεται στην εξουσία, αν φυσι-
κά συμφωνούν σε βασικά σημεία. 
Την ίδια ελαστικότητα φαίνεται να 
επιδυκνύει και ο νέος αρχηγός των 
Πρασίνων, κ. Richard Di Natale, o 
οποίος φιλοδοξεί να αναζωογοννή-
σει το κόμμα του και να το φέρει σε 
σημείο που να μπορεί να συνδιαχει-
ριστεί την εξουσία. Αν δεν βρεθεί η 
χρυσή τομή που απαιτείται για μιά 
κυβέρνηση συνεργασίας, η χώρα 
οδεύει προς πολιτική αστάθεια μέ-
χρι τις επόμενες εκλογές, όποτε και 
αν γίνουν.


