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Σε κλίμα εκφοβισμού των πολιτών
συνεχίζεται η εκλογική αναμέτρηση
Ε

ννέα μόνο ημέρες μάς χωρίζουν από την 
ημέρα των εθνικών εκλογών το Σάββατο 2 
Ιουλίου και τα δύο κόμματα εξουσίας συ-
νεχίζουν τον εφοβισμό των ψηφοφόρων 

όπως γράψαμε σε προηγούμενη έκδοση. Αντί να 
προβάλουν πολιτικές με οράματα για το μέλλον 
τής χώρας μας, οι δύο μονομάχοι Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ και Μπιλ Σόρτεν, καταφεύγουν σε αόρι-
στες υποσχέσεις για οικονομική ανάπτυξη και νέες 
θέσεις εργασίας, ή στη διάσωση τού Μέντικερ από 
την ιδιωτικοποίηση.
Οι Λίμπεραλ πιστεύουν πως έχουν εξασφαλίσει 
την εκλογική νίκη, έστω και αχαμνή, αλλά οι Ερ-
γατικοί που πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον 19 
έδρες για να σχηματίσουν κυβέρνηση έβαλαν όλα 
τ’ αυγά τους σ’ ένα καλάθι: το Μέντικερ και στο 
τέλος πιθανόν να χάσουν τ’ αυγά και τα καλάθια. 
Μακάρι να διαψευστώ και θα ομολογήσω το λάθος 
μου, αλλά ο Μπιλ Σόρτεν έπρεπε να συνεχίσει την 
πολεμική του εναντίον τού Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
σε όλα τα μέτωπα. Την λεηλασία $50 δις από το 

εθνικό εισόδημα για να ωφεληθούν οι μεγάλες 
εταιρείες και ξένοι επενδυτές, την μόλυνση τού πε-
ριβάλλοντος, τα τέλη που πρέπει να πληρώνουν 
οι φτωχοί ασθενείς για ιατρικές εξετάσεις και υπο-
νόμευση τού bulk billing για δωρεάν επισκέψεις 
στον οικογενειακό γιατρό και «σπεσιαλίστες», την 
φτωχοποίηση των συνταξιούχων, την κακοποίηση 
τού προγράμματος Γκόνσκι για την παιδεία και τις 
ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία. 
Ο κ. Σόρτεν ανακοίνωσε την ενίσχυση των μικρών 
επιχειρήσεων με $20.000 για κάθε νεαρό ή ηλι-
κιωμένο που προσλαμβάνουν, αλλά το... ξέχασε, 
όπως οι ψηφοφόροι έχουμε ξεχάσει τα άλλα προ-
γράμματα τού Εργατικού Κόμματος, επειδή ακούμε 
συνεχώς για την απειλή ιδιωτικοποίησης τού Μέ-
ντικερ, που καμμία κυβέρνηση δεν θα τολμήσει.
Το Εργατικό Κόμμα ασφαλώς θα κερδίσει έδρες 
από τους Λίμπεραλ, επειδή οι ψηφοφόροι έχουν 
απογοητευθεί με τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ που υι-
οθέτησε τις πολιτικές τού Τόνι Αμποτ και πολιτικοί 
αναλυτές προβλέπουν την κυβέρνηση να χάνει μέ-

χρι 10 έδρες. 
Αποψή μου είναι πως αν οι Εργατικοί κερδίσουν 
τις 10 έδρες και οι ανεξάρτητοι, οι Πράσινοι και 
η Ομάδα Ξενοφών κερδίσουν ακόμη πέντε ή έξι, 
η πλειοψηφία των Λίμπεραλ στη Βουλή θα είναι 
οριακή, ενώ στη Γερουσία είναι μάλλον απίθανο 
να υπάρξει κυβερνητική πλειοψηφία.
Ενα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό 
για τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ μέσα στο Λίμπεραλ 
Πάρτι, όπου καραδοκεί ο Τόνι Αμποτ και διεκδικεί 
μια θέση στο νέο υπουργικό συμβούλιο, ενώ και 
δημοσίως διαφωνεί με τον πρωθυπουργό. Οσον 
αφορά στο Εργατικό Κόμμα, αν αυξήσει τη δύναμή 
του στη Βουλή με δέκα επιπλέον έδρες, θα προ-
λειάνει το έδαφος για εκλογική νίκη που θα είναι 
πολύ πιο εύκολη το 2019.
Ας αφήσουμε τις εικασίες, όμως, γιατί έστω στο 
παρά πέντε πιθανόν να δούμε ανατροπές στο πολι-
τικό σκηνικό και στις δημοσκοπήσεις, αν ο κ. Τέρ-
νμπουλ και ο κ. Σόρτεν εγκαταλείψουν την τρομο-
λαγνεία και ασχοληθούν επιτέλους με την πολιτική.
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Ελληνες υποψήφιοι
Τουλάχιστον 30 υποψήφιοι ελληνικής 
καταγωγής θα διεκδικήσουν μια θέση 
στην αυστραλιανή Βουλή και στη Γερου-
σία στις εκλογές της 2ας Ιουλίου.
Ομογενείς υποψηφίους έχουν σχεδόν 
όλα τα κόμματα: Λίμπεραλ, Εργατικοί, 
Πράσινοι, το κόμμα του Ν. Ξενοφών, 
αλλά κάποιοι κατέρχονται ως υποψήφιοι 
με ακροδεξιούς σχηματισμούς (κόμμα 
της Π. Χάνσον), ενώ δυο ομογενείς είναι 
υποψήφιοι με το κόμμα της Νομιμοποί-
ησης της Μαριχουάνας για θεραπευτι-
κούς λόγους.
Σκληρή μάχη θα δώσουν δύο ελληνικής 
καταγωγής, ο Λίμπεραλ Νίκος Βαρβαρής 
και ο Εργατικός Αγγελος Τσιρέκας που 
αντιμετωπίζουν αντιπάλους με προβάδι-
σμα στις δημοσκοπήσεις.
Ο Νίκος Βαρβαρής διεκδικεί την έδρα του 
Μπάρτον με μεγάλες πιθανότητες επιτυ-
χίας, παρά το προβάδισμα 5,5% τής Εργα-
τικής υποψήφιας Λίντα Μπέρνι. Ο κ. Βαρ-
βαρής στηρίζεται για την νίκη του στην 
εκλογική βάση που δημιούργησε με ευ-
συνειδησία και υπευθυνότητα στα καθή-
κοντά του όταν κέρδισε την έδρα το 2013 
διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά, ενώ ο 
κ. Τσιρέκας θα ωφεληθεί από στροφή 4% 
στο Εργατικό Κόμμα και την επιτυχή θη-
τεία του σαν δήμαρχος τού Canada Bay.   

Οι... αριστεροί,
θέλουν Μητσοτάκη!

Η αριστερή αντιπολίτευση Λαφαζάνης, 
Κωνσταντοπούλου και ΚΚΕ συνεχίζουν 
τον δικό τους ανένδοτο εναντίον τού ΣΥ-

ΡΙΖΑ, επειδή προφανώς προτιμούν τη 
Νέα Δημοκρατία στην εξουσία με πρω-
θυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και 
ό,τι αυτό συνεπάγεται, μαζικές απολύ-
σεις, μείωση μισθών, ελαστικό ωράριο 
εργασίας, κατάργηση τού 13ου και 14ου 
μισθού, μείωση στις κρατικές δαπάνες 
κλπ., κλπ.
Ο Τσίπρας είναι... προδότης, επειδή δεν 
έσχισε τα Μνημόνια, επειδή αύξησε τούς 
φόρους και μείωσε τις συντάξεις, έμεινε 
στην Ευρώπη και στο ευρώ και είναι μια 
αριστερή κυβέρνηση με δεξιές πολιτι-
κές. Συμφωνώ σε όλα, επειδή ούτε εγώ 
συμφωνώ με τα μέτρα λιτότητας, αλλά 
ποιά είναι η εναλλακτική λύση; Αφού 
αποκλείεται να κυβερνήσουν το ΚΚΕ με 
το 6% ή ο Λαφαζάνης και η Κωνσταντο-
πούλου με το 2% για να σώσουν την Ελ-
λάδα και τους Ελληνες, η μόνη εναλλα-
κτική λύση μια συντηρητική κυβέρνηση. 
Που την προτιμούν οι πρώην σύντρο-
φοι τού Τσίπρα για να επαληθευτεί και 
η πρόβλεψη τού Σαμαρά για «αριστερή 
παρένθεση.» Οπως θα σώσουν και τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα, τους φο-
ροφυγάδες, τους καναλάρχες και μεγα-
λοεκδότες που είναι στο στόχαστρο τής 
κυβέρνησης Τσίπρα. Ποιός είναι, λοιπόν, 
αριστερή παρέθεση; Η κυβέρνηση Τσί-
πρα, ή η αριστερή αντιπολίτευση που τον 
πολεμά λυσσαλέα;  
Ολα αυτά τα καλά παιδιά τής αριστεράς, 
είναι διατεθειμένα να στείλουν στην 
ανεργία και ανέχεια χιλιάδες εργαζό-
μενους για να εκδικηθούν τον Τσίπρα, 
που στο κάτω τής γραφής προσπαθεί να 

περισώσει ό,τι μπορεί από την αδηφα-
γία των δανειστών και να βοηθήσει τους 
συμπατριώτες μας που αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια. Μήπως θΘέλουν να 
διώξουν το 
Ομως, πού θα πάνε να κρυφτούν όλοι 
αυτοί αν ο Τσίπρας, ο Δραγασάκης, ο 
Τσακαλώτος και οι συνεργάτες τους 
πετύχουν την οικονομική ανάπτυξη και 
μείωση τής ανεργίας προστατεύοντας 
ταυτόχρονα και τα εργατικά δικαιώματα;
Εγώ προσωπικά πιστεύω πως το λιγό-
τερο που δικαιούται μια δημοκρατικά 
εκλεγμένη κυβέρνηση είναι την ευκαι-
ρία να εφαρμόσει τα προγράμματά της 
και θα κριθεί από τους πολίτες ανάλογα 
με τις επιτυχίες της όταν εξαντλήσει τη 
θητεία της. 

* Καλόο!
Ο ιρλανδός ηλεκτρολόγος ενός νοσο-
κομείου μπαίνει σε ένα θάλαμο εντατι-

κής παρακολούθησης όπου οι ασθενείς 
αναπνέουν από φιάλες οξυγόνου και 
τους λέει :
- Πάρτε βαθειά αναπνοή γιατί θα κοπεί 
το ρεύμα 10 λεπτά!
Ακόμη ένα:
Ένα ιταλοπουλο ένα ελληνόπουλο και 
ένα αμερικανάκι παινεύονται για την 
γρηγοράδα του πατέρα τους στην δου-
λειά του.
- Εμένα είναι ποδοσφαιριστής, λεει το 
ιταλόπουλο. Χτυπάει Κόρνερ, τρέχει και 
πετυχαίνει γκολ με κεφάλι.
- Εμένα είναι ελαιοχρωματιστής, λεει 
το αμερικανάκι. Βάφει στον τελευταίο 
όροφο του ουρανοξύστη του πέφτει το 
πινέλο τρέχει από τις σκάλες και το προ-
λαμβάνει πριν πέσει στο έδαφος να λε-
ρωθεί.
- Εμένα λεει το ελληνόπουλο, είναι δη-
μόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις τρεις 
και ώρα μία είναι σπίτι.

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης
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