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Οι πολιτικές τού πρωθυπουργού  
στοίχισαν ακριβά στους Λίμπεραλ
Ο

ι εθνικές εκλογές τού περασμένου Σαββά-
του δεν έβγαλαν νικητή και για δεύτερη 
φορά σε τρία χρόνια η Αυστραλία αντι-
μετωπίζει πολιτική κρίση με πιο πιθανό 

αποτέλεσμα κυβέρνηση μειοψηφίας. Οι Λίμπεραλ 
μετρούν τις πληγές τους ύστερα από το καταστροφι-
κό εκλογικό αποτέλεσμα τρία χρόνια μόλις μετά την 
θριαμβευτική νίκη τού Τόνι Αμποτ και παρά τους 
λεονταρισμούς του, ο πρωθυπουργός Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ, μοιάζει περισσότερο με γυμνό αυτο-
κράτορα που έχασε την εξουσία και αξιοπιστία του.
Ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ αντικατέστησε στην πρω-
θυπουργία τον Τόνι Αμποτ που χαροπάλευε στις 
δημοσκοπήσεις και οι πολίτες ένιωσαν ανακούφι-
ση που στο τιμόνι τής εξουσίας ήταν ένας μετριο-
παθής, χαρισματικός άνθρωπος με αρχές που θα 
ισορροπούσε μια διχασμένη κοινωνία και θα οδη-
γούσε τους Λίμπεραλ σε μια άνετη εκλογική νίκη. 
Πραγματικά, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μερικούς 
μήνες θεαματική άνοδο στους Λίμπεραλ και ο Τέρ-
νμπουλ κυριαρχούσε ανενόχλητος σαν προτιμητέ-
ος πρωθυπουργός, μέχρι που οι πολίτες κατάλαβαν 
πως για να στεφθεί πρωθυπουργός εγκατέλειψε τις 
αρχές του και άρχισαν να τον εγκαταλείπουν, όταν 
πρότεινε ή εφάρμοσε αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές.
Αναφέρω ότι στην έκδοση τής Τρίτης 7 Ιουνίου 
είχα επαναλάβει την πρόβλεψή μου για το εκλογι-
κό αποτέλεσμα τού περασμένου Σαββάτου:
«Αυτή η στήλη έχει προβλέψει πως αν ο κ. Τέρ-
νμπουλ δεν άλλαζε ρότα με τις αντιλαϊκές πολιτικές 
του, οι Εργατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν τις 
εκλογές έστω με ηγέτη τον Μπιλ Σόρτεν, που μέχρι 

χθες ήταν αντιπαθέστατος στο εκλογικό σώμα.» 
Ο Μπιλ Σόρτεν θα ήταν πολύ κοντά σε μια εκλο-
γική νίκη σήμερα, αλλά «προδόθηκε» στη Βικτώ-
ρια από τα τοπικά προβλήματα τής κυβέρνησης 
Αντριους με τους εθελοντές πυροσβέστες, όμως 
διέψευσε τους επικριτές του και εμένα, με μια λα-
μπρή προεκλογική εκστρατεία, ακούραστος, με θε-
τικές προτάσεις για το μέλλον, υποστηριχτής των 
μεταρρυθμίσεων Γκόνσκι στην Παιδεία, τού Μέ-
ντικερ στην Υγεία, των μικρών επιχειρήσεων και 
στην  εκπαίδευση δεκάδων χιλιάδων νεαρών μα-
θητευομένων τεχνιτών.
Αντίθετα, ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ, περιόρισε την 
προεκλογική εκστρατεία του στο σύνθημα «Ανά-
πτυξη και θέσεις εργασίας» που δεν είχε απήχηση 
στο εκλογικό σώμα, οργισμένο με την πρότασή του 
να προσφέρει $50 δις σε μεγάλες εταιρείες και ξέ-
νους επενδυτές.
Κατά την διάρκεια τής προεκλογικής εκστρατείας 
και μετά την εκλογική ήττα του, ο Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ, κατήγγειλε τον Μπιλ Σόρτεν για εκφοβι-
σμό των ψηφοφόρων επειδή κατηγορούσε τους 
Λίμπεραλ ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το 
Μέντικερ. Στην πραγματικότητα, όμως, ο πρωθυ-
πουργός είχε χάσει τις εκλογές από τις αρχές τού 
χρόνου, όταν εγκαινίασε τη συζήτηση για ευρεία 
φορολογική μεταρρύθμιση και ενώ είχε γεμίσει το 
τραπέζι με προτάσεις, στο τέλος τις αφαίρεσε όλες 
από το τραπέζι και τις αντικατέστησε με μια πρότα-
ση που ευνοούσε σκανδαλωδώς τους έχοντες και 
κατέχοντες με δραστική μείωση στο φόρο εισοδή-
ματος που πληρώνουν.
Για τους πολίτες ήταν απαράδεκτο να πληρώνουν 

οι ασθενείς για τις επισκέψεις στον οικογενειακό 
γιατρό και για τις παθολογικές εξετάσεις, όταν οι 
κροίσοι τσέπωναν δεκάδες δισεκατομμύρια. Οι 
ψηφοφόροι δεν πίστεψαν τον Μπιλ Σόρτεν πως θα 
ιδιωτικοποιηθεί το Μέντικερ, αλλά τους γιατρούς 
που προειδοποίησαν ότι θα σταματήσουν το bulk 
billing επειδή δεν μπορούσαν ν’ αντιμετωπίσουν 
το κόστος λειτουργίας των κλινικών τους και οι 
ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν μέχρι $15 για 
κάθε επίσκεψη.   
Πάντως δεν είναι πρώτη φορά που ο δήθεν χα-
ρισματικός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, χάνει πολιτικές 
μάχες. Υπενθυμίζουμε πως σαν ηγέτης τού κινήμα-
τος για αβασίλευτη δημοκρατία έχασε το δημοψή-
φισμα επειδή ο Τζον Χάουαρντ ήταν πιο ευφυής, 
όπως έχασε την αρχηγία τού Λίμπεραλ Πάρτι από 
τον Τόνι Αμποτ και το περασμένο Σάββατο υπέστη 
την μεγαλύτερη πολιτική ήττα του, επειδή έκανε 
την ασυγχώρητη γκάφα να διαλύσει το κοινοβού-
λιο και να κηρύξει εκλογές.
Με την γκάφα του αυτή, εκτός που έχασε την μεγά-
λη πλειοψηφία στη Βουλή, έφερε στη Γερουσία την 
Πολίν Χάνσον μαζί με εννέα άλλους ανεξάρτητους 
γερουσιαστές.
Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε περίτρανα αυτό 
που λέμε συχνά σ’ αυτή τη στήλη, ότι δεν υπάρ-
χουν αρκετοί κροίσοι για να εκλέξουν δική τους 
κυβέρνηση. Ακόμη και αν ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ 
μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή 
μειοψηφίας με συμμαχίες, θα έχει να αντιμετωπί-
σει μια Γερουσία πολύ πιο δύστροπη από αυτή που 
διέλυσε, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε στην αυρια-
νή έκδοση τού «Κόσμου των Ηλικιωμένων».
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Linda Burney
Δεν είναι κρυφό, ούτε απολογούμαι 
επειδή η εφημερίδα μας υποστήριξε 
τούς ελληνικής καταγωγής υποψήφι-
ους σε όποιο κόμμα εξουσίας ανήκουν 
στις εθνικές εκλογές τού περασμένου 
Σαββάτου και οι πολιτικοποιημέ-
νοι συμπάροικοι ίσως διαφώνησαν. 
Ομως, είμαστε ελληνικό έντυπο αφο-
σιωμένο στα συμφέροντα τής ομογέ-
νειας που υπηρετούμε πιστά τρεις και 
πλέον δεκαετίες. Γι’ αυτό, στη βου-
λευτική έδρα Barton υποστηρίξαμε να 
επανεκλεγεί ο Λίμπεραλ βουλευτής, 
Νικόλαος Βαρβαρής και στην έδρα 
Reid υποστηρίξαμε τον Εργατικό υπο-
ψήφιο Αγγελο Τσιρέκα. 
Πιστεύουμε ότι ο κ. Βαρβαρής πέτυχε 
πολλά στα τρία χρόνια τής θητείας του 
για τους πολίτες τής περιοχής και αν 
κέρδιζε τις εκλογές ίσως είχαμε έναν 
συμπατριώτη μας υπουργό σε μια κυ-
βέρνηση Τέρνμπουλ. 
Ο κ. Βαρβαρής, τουλάχιστον, ηττήθηκε 
από την αλλαγή των ορίων τής έδρας 

και μια πολύ αξιόλογη έμπειρη πολι-
τικό, πρώην υπαρχηγό τού Εργατι-
κού Κόμματος στην πολιτειακή Βουλή 
ΝΝΟ, που με την εκλογή της το Σάββα-
το έγραψε ιστορία.
Η νεοκλεγείσα Εργατική βουλευτής για 
την έδρα Barton, Linda Burney, είναι 
η πρώτη Αυτόχθων γυναίκα στην ομο-
σπονδιακή Βουλή και τη συγχαίρου-
με για την εκλογή της, με την ευχή ν’ 
ακολουθήσουν και άλλες Αμπορίτζινι 
γυναίκες το παράδειγμά της. Η εκλογή 
τής Linda Burney, είναι επιβράβευση 
μιας πολύχρονης  δημιουργικής πολι-
τικής σταδιοδρομίας στην Πολιτειακή 
Βουλή, που την χαρακτηρίζει η εντι-
μότητα και η αφοσίωση στις αρχές τού 
κόμματος που εκπροσωπεί.
Αξίζει να αναφέρω ότι την κα Burney, 
θα αντικαταστήσει στην πολιτειακή 
Βουλή ΝΝΟ η δημοφιλής συμπατριώ-
τισσά μας, Σοφία Κότση, όπου θα έχει 
την ευκαιρία και τις δυνατότητες ν’ 
αναδειχθεί σε κορυφαίο στέλεχος με 
τη γνωστή εργατικότητα και το αδιαμ-

φισβήτητο πολιτικό κριτήριό της. 

Μακελλάρηδες
Τον θάνατο σκόρπισαν πάλι οι σαδιστές 
μακελλάρηδες τού Ισλαμικού Κρά-
τους, στην Τουρκία, στο Ιράκ, στο Μπα-
γκλαντές και Αφγανιστάν με εκατοντά-
δες θύματα, κυρίως ομόθρησκους 
μουσουλμάνους. Με τα αποτρόπαια 
εγκλήματά τους εναντίον μουσουλμά-
νων, αυτά τα τέρατα διαψεύδουν τους 
ισχυρισμούς των ακροδεξιών για δή-
θεν «πόλεμο των θρησκειών», όταν οι 
χριστιανοί που σκοτώθηκαν από τους 
σαδιστές είναι πολύ λιγότεροι και οι 
επιθέσεις τού Ισλαμικού Κράτους στη 
Δύση είναι μάλλον συμβολικές και 
έχουν σατανικό στόχο τους τον διωγμό 
των μουσουλμάνων από χριστιανούς.
Η καταδίωξη των μουσουλμάνων στις 
χώρες τής Δύσης εξυπηρετεί το Ισλα-
μικό Κράτος να στρατολογεί οπαδούς, 
κυρίως νεαρούς θερμοκέφαλους 
μουσουλμάνους που καταφεύγουν σε 
τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι ηγέτες τής Δύσης γνωρίζουν το 
βρώμικο ρόλο τού Ισλαμικού Κράτους 
και προσπαθούν να το απομονώσουν 
από τα εκατομμύρια μουσουλμάνων 
πολιτών τους, που στην πλειοψηφία 
είναι νομοταγείς, αλλά είναι πολύ δύ-
σκολο να σταματήσουν τους λίγους 
φανατισμένους όταν αποφασίσουν να 
διαπράξουν ένα φρικτό έγκλημα ενα-
ντίον αθώων συνανθρώπων τους.

Καλόο!
Βομβιστής μπαίνει σε pet shop, αφή-
νει μιά βόμβα πάνω σε ένα τραπέζι και 
λέει:
– Η βόμβα θα εκραγεί. Έχετε μόλις 60 
δευτερόλεπτα γιά να φύγετε!
Και από το βάθος του καταστήματος 
ακούγεται μία χελώνα:
-Ε είσαι και πολύ καραγκιόζης…!
Ακόμη ένα:
Λέει ο Χάρος στον Μητσοτάκη:
- Βαρέθηκα να σε περιμένω... Πάρε τα 
κλειδιά και έλα όποτε θες!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


