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ντοκ, ν’ απολυθεί η διευθύντρια τού πρω-
θυπουργικού γραφείου, Πέτα Κρέντλιν, 
επειδή δηµιουργεί προβλήµατα µε την 
συµπεριφορά της, αλλά και την επιρροή 
της στον κ. Αµποτ.

Οµως, φταίει η κα Κρέντλιν που είναι µια 
δυναµική γυναίκα και παίρνει πρωτοβου-
λίες, ή σηµαντικές αποφάσεις; ‘Η µήπως 
φταίει ο πρϊστάµενός της πρωθυπουργός 
που τής έδωσε αυτό το δικαίωµα και δεν 
περιορίζει τις δικαιοδοσίες της; Η παρέµ-
βαση τού Μέρντοκ, που ήταν περισσότερο 

εντολή από συµβουλή, είναι απαράδεκτη, 
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο σταύλος 
των εντύπων του, εξόντωσε πολιτικά τον 
Γκοφ Ουίτλαµ και την Τζούλια Γκίλαρντ. 
Αρα γεννιέται το ερώτηµα: ποιός κυβερνά 
αυτή τη χώρα; Και όνοµα έχει και διεύθυν-
ση στη Νέα Υόρκη, όπου πήγε να δώσει τα 
διαπιστευτήριά ο Τόνι Αµποτ µόλις έγινε 
πρωθυπουργός και -χαρακτηριστικά- πρό-
σφατα η Τζούλι Μπίσοπ. 

∆εν υπάρχει πια καµία αµφιβολία ότι οι 
µέρες τού Τόνι Αµποτ στην πρωθυπουρ-

γία είναι µετρηµένες αν δεν ανακάµψει 
στις δηµοσκοπήσεις ή δεν εκτελέσει τις 
εντολές τού Μέρντοκ.

Πάντως, οι Λίµπεραλ φίλοι µου δεν 
µπορούν να πουν ότι δεν έχω προειδο-
ποιήσει τον Τόνι Αµποτ προ πολλού πως 
πρέπει ν’ αλλάξει ρότα µε έναν βαθύ ανα-
σχηµατισµό για να ξανακερδίσει την χαµέ-
νη εµπιστοσύνη των πολιτών, που έχουν 
αγανακτήσει µε τον ίδιο και µε τον κάθε 
Χόκεϊ και Κόρµαν και Αντριους και Πάιν 
και δεν συµµαζεύεται.    

Ο Αντώνης Σαµαράς έφυγε και
ο... Αντώνης Αµποτ κινδυνεύει!

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΤΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣ 

Οι εκλογές στο Κουίνσλαντ
Αύριο διεξάγονται πολιτειακές εκλογές στο Κουίνσλαντ και το 
αποτέλεσµά τους θα συµβάλει πολύ στο πολιτικό µέλλον τού Τόνι 
Αµποτ. Το 2012 οι Εργατικοί υπέστησαν µια από τις µεγαλύτερες 
εκλογικές ήττες στην ιστορία τους όταν οι έδρες τους στη Βουλή 
των 89 εδρών µειώθηκαν από 51 στις 7(!), ενώ οι Λίµπεραλ αύξη-
σαν τις δικές τους από 34 στις 78. Σε τρία χρόνια, όµως, η κατάστα-
ση έχει αντιστραφεί και οι δηµοσκοπήσεις προβλέπουν σκληρή 
µάχη αύριο ακόµη και για να επανεκλεγεί ο πρέµιερ Κάµπελ Νι-
ούµαν. Οι Εργατικοί χρειάζονται στροφή 12% για να επανέλθουν 
στην εξουσία που είναι µάλλον απίθανο, αλλά αν κερδίσουν πολ-
λές επιπλέον έδρες, η ευθύνη για την ήττα των Λίµπεραλ, θα απο-
δοθεί στον Τόνι Αµποτ. Σηµειώνω ότι ο Κάµπελ Νιούµαν (όπως 
και στη Βικτώρια ο Λίµπεραλ, Ναπθάιν) δεν ήθελε τον κ. Αµποτ 
ούτε... ζωγραφιστό στην προεκλογική εκστρατεία.    

«Παροικιακός Θησαυρός»
Η καλή συνάδελφος και συνεργάτιδα τής εφηµερίδας µας, Αννα 
Αρσένη, είναι γνωστή για την ευσυνειδησία και ικανότητές της, 
γι’ αυτό δεν αιφνιδιάστηκα όταν µελέτησα την τελευταία εκδοτική 
προσπάθειά της, τον «Παροικιακό Θησαυρό», ένα καλαίσθητο 
πολύχρωµο και πολυσέλιδο έντυπο µε πραγµατικά «πλούσια 
ύλη» όπως λέγεται για εφηµερίδες και περιοδικά. Εµένα, τουλά-
χιστον, µε εντυπωσίαν δύο πράγµατα από τον «Παροικιακό Θη-
σαυρό», πρώτα η ύλη του και ύστερα η τιµή του που είναι µόνο 
πέντε δολάρια. Σηµειώνω µερικά µόνο από τα πολλά ενδιαφέρο-
ντα θέµατά του: Για την ενηµέρωσή σας ηµερολόγιο και εορτο-
λόγιο για κάθε µήνα µε τα έθιµα σε περιοχές τής πατρίδας µας, 
χρήσιµα τηλέφωνα, Ενορίες και Σύλλογοι στη ΝΝΟ, Ελληνικοί 
ραδιοφωνικοί σταθµοί και σχολές ελληνικών χορών. Ιστορικά 
θέµατα, υγεία, µαγειρική, ταξιδιωτικά, έθιµα, ελληνική παράδο-
ση, ανέκδοτα, σπαζοκεφαλιές, αστρολογικές προβλέψεις, κάθε 
είδους συµβουλές και πολλά άλλα. ∆ηλαδή µπορείτε να περάσε-
τε πολλές ευχάριστες ώρες διαβάζοντας αυτό τον «Θησαυρό» µε 
µόνο 5 δολάρια και πού µπορείτε να τον βρείτε; Στα εφηµεριδο-
πωλεία Marrickville, Belmore, Rockdale, Earlwood, Eastlakes / 
Rosebery, Ramsgate, Maroubra, Kogarah και στο γνωστό πα-
ντοπωλείο Μiloway στο Earlawood. Καλό διάβασµα!    

Συριζαίοι
Γέµισε η παροικία Συριζαίους µετά τη θριαµβευτική νίκη τού 

Αλέξη Τσίπρα και είναι καλό σηµάδι, αλλά θα δείτε να γίνονται 
Συριζαίοι και οι λεγόµενοι «κυβερνητικοί», που όλο και κάτι 
προσδοκούν από το ελληνικό κράτος. Μια κρατική θεσούλα 
στην Αυστραλία, µια τιµητική αναγνώριση, ένα τζάµπα ταξίδι, 
µια επιχορήγηση, την αποσωλήνωση τού... ΣΑΕ, µια φωτο-
γραφία µε υπουργό. Ελπίζω πως η σχέση τής νέας κυβέρνη-
σης µε τον Ελληνα τής ∆ιασποράς θα είναι είναι πολύ σοβαρή 
για ν’ αποφύγουµε τις φαρσοκωµωδίες και τα δαπανηρά λάθη 
τού παρελθόντος. Η κυβέρνηση θα πρέπει ν’ αναγνωρίζει και 
να συνεργάζεται  µόνο µε τους οµογενειακούς φορείς που 
προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες στην πατρίδα µε το λόµπι 
τους, µε τη διδασκαλία τής γλώσσας µας, µε την προώθηση 
τού πολιτισµού µας σ’ όλες του τις εκφάνσεις, µε τη φροντί-
δα των ηλικιωµένων µας κλπ. Θα επανέλθουµε σ’ αυτό το 
πολύ σηµαντικό πρόβληµα στις σχέσεις των Ελλήνων τής 
∆ιασποράς µε το εθνικό κέντρο, επειδή θέλουµε ουσιαστική 
συµµετοχή και όχι το ρόλο τής διακοσµητικής γλάστρας για 
ένα τριήµερο φαγοπότι, ένα τζάµπα ταξίδι, ή µια χειραψία και 
φωτογραφία µε κάποιο πολιτικό.           

Παραλειπόµενα εκλογών
@ Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαβεβαίωσε πριν αποχωρήσει από 
το γραφείο του πως «ούτε µια φορά, ούτε µια στιγµή, η Ελλάδα 
απεδέχθη πίεση ή προσπάθεια πίεσης στα θέµατα εξωτερική 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, µε µοχλό την οι-
κονοµική κρίση και ιδίως τα ζητήµατα δηµοσίου χρέους.» Συµ-
φωνούµε απόλυτα. Γιατί να πιέσουν οι Ευρωπαίοι την Ελλάδα, 
αφού η κυβέρνηση τής υποταγής εκτελούσε κατά γράµµα τις 
εντολές από τους εργοδότες της;
@ «Πολύ άσχηµα ξεκίνησε ο κ. Τσίπρας. Αγνοεί επιδεικτικά µία 
παράδοση αιώνων του Ελληνικού Έθνους, η πορεία του οποίου 
είναι συνυφασµένη µε την Ορθοδοξία», είπε η εκπρόσωπος Τύ-
που τής Ν.∆., κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα για την απόφα-
σή του να ορκιστεί πρωθυπουργός µε πολιτικό όρκο και όχι µε 
θρησκευτικό. Πρώτ’ απ’ όλα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ειλικρινής 
και δεν κοροϊδεύει την κοινωνία µε όρκο που δεν πιστεύει, αλλά 
µήπως είχαν το Θεό τους οι προηγούµενοι που ορκίστηκαν στο 
Ευάγγελιο παρουσία του Αρχιεπισκόπου και διέπραξαν εθνικά 
εγκλήµατα, απάτες και κατάχρηση τού δηµοσίου χρήµατος;
@ Όλα τα «νόµιµα µέσα» είναι έτοιµη να χρησιµοποιήσει η Ν∆ 
κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως µετά τους ισχυρισµούς ότι σκίστηκε 

ο πίνακας «η Ελλάς Ευγνωµονούσα» του Θ. Βρυζάκη. «Η Νέα 
∆ηµοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο τη συνεχιζόµενη 
αθλιότητα που κατασκευάζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα 
από το γραφείο του κ. Αλ. Τσίπρα και κατευθύνεται στα φερέ-
φωνά τους», αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Αν αυτό είναι έν-
δειξη τού modus operandi τής Νέας ∆ηµοκρατίας στην αντιπο-
λίτευση, βλέπω τη Χρυσή Αυγή δεύτερο κόµµα επειδή και αυτή 
ακόµη θα φαίνεται πιο... σοβαρή!
@ Οταν η Νέα ∆ηµοκρατία κέρδισε στις εκλογές του 2012 µε 
διάφορα από τον ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο 3 % είδαµε τρελούς πανη-
γυρισµούς για τον... θρίαµβο, αλλά όταν η Ν.∆. έχασε τις εκλογές 
µε περίπου 9%(!) διάφορα από ένα κόµµα που µέχρι το 2009 
ήταν στο 4%, βγαίνει ο Σαµαράς και µας λέει ότι είναι πολύ καλό 
αποτέλεσµα! Σκεφτείτε τη διάφορα αν ψήφιζαν τελικά οι 18ρη-
δες και χιλιάδες νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω ανεργίας 
τα τελευταία χρόνια που θα ήταν περίπου στο 12%(!) 
@ Σχηµατίστηκε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε 10 αντί 18 υπουργεία, 
µε 13 υπουργούς αντί 19 και µε 5 υφυπουργούς αντί για 20. Τέρ-
µα στο φαγοπότι ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. και κάθε κατεργάρης στο πάγκο 
του µε όλη τη σηµασία τής έκφρασης.
@ «Αν τα σπάσουµε θα χάσουν οι Γερµανοί», υποστήριξε ο κ. 
Γλέζος µιλώντας στο MEGA, προσθέτοντας ότι «είµαστε σε µια 
εντελώς νέα εποχή». Όσον αφορά την κυβέρνηση σηµείωσε ότι 
«δεν είναι απότοκος των ενεργειών ενός αρχηγού αλλά αποτέ-
λεσµα συλλογικής διεργασίας», που είναι και η πραγµατικότητα, 
επειδή ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη!
@ Τελικά, κρίµα που ο Αδωνις δεν θα πραγµατοποιήσει την 
απειλή του να φύγει από την Ελλάδα, επειδή κέρδισε τις εκλο-
γές ο ΣΥΡΙΖΑ. ∆ηλαδή, εσείς πιστέψατε πως ο µπουµπούκος θα 
εγκατέλειπε ποτέ τα παράθυρα στην τηλεόραση;

 Καλόο!
Λέει ο Γιώργος Παπανδρέου στη γυναίκα του την ηµέρα των 
εκλογών:
- Γυναίκα, απόψε θα κοιµηθείς µε πρωθυπουργό!
Και απαντάει αυτή:
- Ο Τσίπρας είναι παντρεµένος µε την Περιστέρα!
Ακόµη ένα:
Η µητέρα στο γιο: Βλέπεις τον Τσίπρα; Σαράντα χρονών µε δύο 
παιδιά και πρωθυπουργός!
Ο γιος: Ασε µε ρε µάνα!

Σ
το παρελθόν έχω αναφερθεί 
πολλές φορές στους παράλλη-
λους βίους των δύο πατρίδων 
µας και ασφαλώς θα θυµάστε 

τις παρόµοιες πολιτικές τού συντηρητικού 
«τίµιου Τζον» Χάουαρντ και τού... σοσια-
λιστή «τίµιου τεχνοκράτη» Κώστα Σηµίτη. 
Αποκορύφωµα αυτών των συγκυριών 
ήταν η εκλογή των υπερσυντηρητικών 
πρωθυπουργών, Αντώνη Σαµαρά στην 
πρώτη πατρίδα µας και τού Αντώνη (Τόνι) 
Αµποτ στην δεύτερη. Οµως οι συµπτώσεις 
δεν σταµάτησαν στο όνοµα, αφού και οι 
δύο έπληξαν βάρβαρα τους φτωχούς, τους 
εργαζόµενους, συνταξιούχους, ασθενείς 
κλπ., αλλά και παρά λίγο να φύγουν µαζί 
από το πολιτικό σκηνικό τής χώρας τους. 
Την ώρα που ο έλληνας Αντώνης έχανε 
τις εκλογές στην Ελλάδα, ο Αυστραλός 
Τόνι βρισκόταν ένα βήµα πίσω από την 
εξώπορτα τής πρωθυπουργίας ύστερα 
από συνεχείς γκάφες του και αν αυτό δεν 
είναι παράλληλοι βίοι, τί µπορεί να είναι;

Οµως θα ήταν πολύ άδικο αν ο Τόνι 
Αµποτ χάσει την αρχηγία τού Λίµπεραλ 
Πάρτι επειδή απένειµε την ανώτατη τιµη-
τική διάκριση τής Αυστραλίας στον σύ-
ζυγο τής βασίλισσας. Αυτές οι τιµητικές 
διακρίσεις είναι γελοιώδη κατάλοιπα τού 
περασµένου αιώνα, σκέτα καραγκιοζιλί-
κια αυτών που τα απονέµουν και όσων 
τα αποδέχονται. Ο Τόνι Αµποτ έχει κάνει 
µεγαλύτερα λάθη για τα οποία θα έπρε-
πε να αντικατασταθεί. Αδικη είναι και η 
απαίτηση τού µεγιστάνα των ΜΜΕ και 
υποστηριχτή τού Αµποτ, Ρούπερτ Μέρ-


