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Γιατί χρειαζόμαστε συμπατριώτες μας πολιτικούς στα Κοινοβούλια

Α
ύριο ψηφίζουμε στις εθνικές εκλογές με πιο 
πιθανό αποτέλεσμα νίκη των Λίμπεραλ με 
μειωμένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς ν’ 
αποκλείεται η πιθανότητα για κυβέρνηση 

μειοψηφίας, αν οι Πράσινοι, ο Νικος Ξενοφών 
και οι ανεξάρτητοι κερδίσουν αρκετές έδρες. Οσον 
αφορά στη Γερουσία, μπορούμε ν’ αποκλείσουμε 
πλειοψηφία των Λίμπεραλ, ή των Εργατικών, αν 
φυσικά επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις και δεν 
γίνει τής... Αγγλίας! Πάντως, αύριο βράδι θα έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον η καταμέτρηση των ψήφων 
και εκατομμύρια πολίτες θα κολλήσουμε μπροστά 
στην οθόνη τής τηλεόρασής μας μέχρι ν’ ακούσου-
με το αποτέλεσμα.
Ασφαλώς δεν θα σάς πω εγώ τί θα ψηφίσετε, θα 
κάνω όμως μια παρατήρηση για την ανάγκη να 
έχουμε συμπατριώτες μας εκπροσώπους στα Κοινο-
βούλια τής Αυστραλίας και κυρίως στην Καμπέρα. 
Είναι αναγκαίο να έχουμε δικούς μας ανθρώπους, 
όχι επειδή με έχει κυριεύσει άκρατος εθνικισμός, 
αλλά επειδή είναι το συμφέρον μας σαν ομογένεια. 
Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις, όλες οι εθνότητες 
στην Αυστραλία διεκδικούν το μερδικό τους από 
τα κυβερνητικά ταμεία για τα σχολεία τους, για τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν στους συμπατριώτες 
τους, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τους, αλλά 
και για να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα 
των πατρίδων τους. Οταν δεν μπορούν να εκλέ-
ξουν συμπατριώτες τους βουλευτές, οι εθνότητες 
αυτές «υιοθετούν» με τις ψήφους τους άλλους πο-
λιτικούς που έχουν εκλεγεί, όπως κάνουν π.χ. οι 
Σκοπιανοί, Τούρκοι, Λιβανέζοι κλπ.

Ο Ελληνισμός τής Αυστραλίας έχει μια υπερήφανη 
ιστορία στην πολιτική τής χώρας μας με δεκάδες 
ομογενείς πολιτικούς που υπηρέτησαν σαν βουλευ-
τές, γερουσιαστές και υπουργοί σε όλα τα Κοινοβού-
λια τής Αυστραλίας και όλοι, μα όλοι, τους στάθηκαν 
στο πλευρό τής ομογένειας και τής Ελλάδας. Η υπο-
στήριξη αυτή δεν ήταν πάντα φανερή για ευνόητους 
λόγους, αλλά πολύ αποτελεσματική στο παρασκήνιο 
με επιχορηγήσεις για τα μεγάλα έργα φορέων μας, 
για τα εθνικά θέματα όπως το Κυπριακό και Μακε-
δονικό, για την εισαγωγή τής γλώσσας μας στο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα και άλλα πολλά ωφέλη.
Οι  Εργατικοί πολιτικοί, Σοφία Κότση σήμερα και 
παλιότερα ο Γιάννης Χατζηστέργος, ή ο Τάκης Καλ-
δής εργάστηκαν φανερά ή από το παρασκήνιο για να 
βοηθήσουν την παροικία, όπως παλιότερα ο Λίμπε-
ραλ Πέτρο Γεωργίου και τώρα ο Αθα Συνοδινός και 
ο Νίκος Βαρβαρής, που είναι πολύτιμοι συνήγοροι 
στις απαιτήσεις τής ομογένειας.
Θα αναφέρω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
περίπτωση τής Εργατικής πολιτειακής κυβέρνησης 
με υπουργό τον δραστήριο και δημοφιλή Γιάννη 
Χατζηστέργο, που ενίσχυε με $50.000 κάθε χρόνο 
το Ελληνικό Φεστιβάλ, αλλά μόλις ανέλαβαν οι Λί-
μπεραλ την διακυβέρνηση τής ΝΝΟ σταμάτησαν την 
επιχορήγηση για το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός 
τής παροικίας μας.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η αντιπροσώπευση 
τής ομογένειας στα Κοινοβούλια τής Αυστραλίας 
μειώθηκε δραστικά και απειλείται σοβαρά η επιρ-
ροή μας στα κέντρα αποφάσεων, γι’ αυτό πρέπει να 
βοηθήσουμε στην εκλογή έστω μερικών ομογενών 

υποψηφίων βουλευτών και γερουσιαστών.
Αύριο ψηφίζουμε, λοιπόν, για την ομοσπονδιακή 
Βουλή και στη ΝΝΟ έχουμε δύο ομογενείς υποψη-
φίους, τον Νίκο Βαρβαρή στην έδρα Barton και τον 
Αγγελο Τσιρέκα στην έδρα Reid. O δημοφιλέστατος 
Λίμπεραλ, Νίκος Βαρβαρής, πιστεύεται ότι θα επα-
νεκλεγεί και με μεγάλες πιθανότητες ν’ αναλάβει 
υπουργός σε μια κυβέρνηση Τέρνμπουλ, ενώ ο Ερ-
γατικός, Αγγελος Τσιρέκας, με υπόβαθρο την επιτυ-
χημένη θητεία του σαν δήμαρχος Canada Bay, έχει 
μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει την έδρα Reid από 
τους Λίμπεραλ.
Οσον αφορά στην ομοσπονδιακή Γερουσία, έχουμε 
τρείς ομογενείς υποψηφίους στη ΝΝΟ, τον κορυ-
φαίο ελληνικής -και όχι μόνο- καταγωγής Λίμπεραλ, 
Αθα Συνοδινό, που έχει εξασφαλισμένη την επανε-
κλογή του, την Μαρίκα Κοντέλλη υποψήφια των 
Πρασίνων και τον Κυριάκο Κολιάδη, υποψήφιο τού 
Seniors United Party of Australia.
Επειδή στο ψηφοδέλτιο τής Γερουσίας ψηφίζουμε 
12 υποψηφίους κάτω από την γραμμή των Κομμά-
των, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον Αθα Συνοδι-
νό, τον Κυριάκο Κολιάδη και την Μαρίκα Κοντέλλη 
με τους εννέα άλλους που θα ψηφίσουμε με κομμα-
τικά ή ιδεολογικά κριτήρια με τη σειρά τής προτί-
μησής μας. Δηλαδή μπορούμε να ψηφίσουμε δέκα 
Λίμπεραλ υποψηφίους και να προσθέσουμε τον κ. 
Κολιάδη και την κα Κοντέλλη, εννέα Εργατικούς και 
τον Αθα Συνοδινό, τον Κυριάκο Κολιάδη και την 
Μαρίκα Κοντέλλη κ.ο.κ.   
Καλή ψήφο φίλοι μου και καλή επιτυχία στους ελλη-
νικής καταγωγής υποψηφίους!

ΑΥΡΙΟ ΨΗΦΙΖΕΙ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Το Brexit
Παρακολουθώ τις συζητήσεις για το σοκ 
τού Brexit και ακούω τις Κασσάνδρες 
που προβλέπουν τη διάλυση τού Ηνω-
μένου Βασιλείου ή τής Ε.Ε., ανάλογα με 
τους ευσεβείς πόθους τους. Δεν κρύβω 
την ικανοποίησή μου μου για το Brexit, 
-επειδή μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια-, τι-
μωρήθηκαν οι πολίτες τής Μεγάλης Βρε-
τανίας, η οποία με την αυτοκρατορία της 
έχει βασανίσει εκατοντάδες εκατομμύρια 
σκλάβων στις αποικίες της, αλλά και η 
ανελέητη Ε.Ε. που βασανίζει με τις πολι-
τικές λιτότητας τους λαούς τής Ευρώπης 
που χρειάζονται τη βοήθειά της.
Οι Βρετανοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν 
πως η αποχώρηση από την Ε.Ε. δεν θα 
είναι κυριακάτικος περίπατος και στο 
άμεσο μέλλον, τουλάχιστον, θα υποφέ-
ρουν τις οδυνηρές συνέπειες τής ιστορι-
κής απόφασής τους. Το γεγονός και μόνο 
ότι το Λονδίνο ζητά τώρα την... ανεξαρτη-
σία του για να παραμείνει στην Ε.Ε., απο-
καλύπτει πόσο βαθειά διχασμένοι είναι οι 
υπήκοοι τού Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο 
φοβερός και τρομερός Γούφγκανγκ Σόι-
μπλε ανησυχεί μήπως καί άλλες χώρες 
μιμηθούν τούς Βρεττανούς, που θα ση-
μάνει το τέλος τής Ε.Ε.
Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα διαλυθεί 
η Μεγάλη Βρετανία, που παραμένει μια 
μεγάλη οικονομική και στρατιωτική δύ-

ναμη, αλλά ήταν καιρός να πάρει κι’ αυτή 
ένα σκληρό μάθημα.
Η Ε.Ε. θα επιβιώσει επειδή δεν αποχώ-
ρησε η Ελλάδα παρόλες τις προκλήσεις 
των δανειστών της και ο Αλέξης Τσίπρας 
προετοίμασε το έδαφος για ριζικές με-
ταρρυθμίσεις με στρατηγικές συμμαχίες 
με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία 
και πιθανότατα την Ισπανία. Αντί να προ-
σεταιριστεί τον... Λαφαζάνη, ο έλληνας 
πρωθυπουργός συμμάχησε με τους ευ-
ρωπαίους σοσιαλιστές που τον αγκάλια-
σαν για να ανατρέψουν την γερμανική 
παντοδυναμία και να σώσουν την Ε.Ε. Με 
κυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ υποταγμένη 
στη Γερμανική επιρροή και το ΔΝΤ, αυτή 
η συμμαχία σοσιαλιστών - φιλοευρωπαί-
ων αριστερών δεν θα είχε εδραιωθεί και 
τότε η Ε.Ε. θα απειλείτο πραγματικά με 
διάλυση. 
Ασφαλώς πολλοί θα διαφωνήσουν με 
αυτή την ανάλυση, όμως η Ιστορία θα δεί-
ξει πόσο αρνητική ήταν η συμμαχία Ν.Δ. 
- ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά 
και για την Ευρώπη.
Στο μεταξύ παρακολουθώ με ενδιαφέ-
ρον τις έρευνες για την διαπλοκή των 
τραπεζών με την Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ με δανεικά 
κι’ αγύυριστα εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ, όταν ο ελληνικός λαός υποφέρει 
και λέει το ψωμί ψωμάκι...           

Ομιλία τού Δρ Β. Αδραχτά 
στην ομάδα ελλήνων 
ηλικιωμένων τού Dolls Point

Η ομάδα ελλήνων ηλικιωμένων του Dolls 
Point, που συγκεντρώνεται κάθε Τρίτη 
από τις 11-1 μ.μ. στο Georges River 16th 
Sailing Club, Sanoni Ave,  Sandringham, 
έχει προσκαλέσει για ομιλία τον καθηγητή 
Δρ.Βασίλη Αδραχτά, την προσεχή Τρίτη 5 
Ιουλίου με θέμα «Τί να είναι άραγε το Εί-
ναι; Ιδού η μεγάλη του Αριστοτέλη απο-

ρία». Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

Καλόο!
- Γιατί οι Ιρλανδοί έχουνε τη μπύρα και οι 
Σαουδάραβες το πετρέλαιο;
- Επειδή οι Ιρλανδοί διάλεξαν πρώτοι!
Ακόμη ένα:
– Άστα, χάλασε το τηλεκοντρόλ και θέλει 
η μάνα μου να αλλάξουμε τηλεόραση.
– Αυτό δεν είναι τίποτα, εμείς μετακομί-
ζουμε γιατί χάλασε η... πόρτα! 

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


