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Οι συντηρητικοί αμφισβητούν την ηγεσία του Τέρνμπουλ

Ο
πως είχε προβλεφθεί, οι επιστολικές ψή-
φοι πιθανόν να δώσουν μια αχαμνή εκλο-
γική νίκη στον πρωθυπουργό Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ, που απεγνωσμένα προσπαθεί 

να κρατηθεί στην εξουσία, ενώ έχει ξεσπάσει δη-
μόσιος καυγάς στο Λίμπεραλ Πάρτι που απειλείται 
και με διάσπαση από την ακροδεξιά συντηρητι-
κή παράταξή του, με ηγέτη τον γερουσιαστή Κόρι 
Μπερνάρντι.
Οι συντηρητικοί οπαδοί τού Τόνι Αμποτ θεωρούν 
τον κ. Τέρνμπουλ υπεύθυνο τού εκλογικού φιάσκο 
και απορρίπτουν τον ισχυρισμό του ότι για την 
απώλεια ενός εκατομμυρίου συντηρητικών ψή-
φων φταίει το... Μέντικερ. Ο Κόρι Μπερνάντι και 
οι ομοϊδεάτες του πιστεύουν πως αιτία τού κακού 
είναι η απομάκρυνση τού Λίμπεραλ Πάρτι από τις 
παραδοσιακές συντηρητικές αρχές του με κύριο 
υπεύθυνο τον πρωθυπουργό. Ο συνήθως σοβα-
ρός, Αθα Συνοδινός, προσπάθησε να δικαιολο-
γήσει την συμπεριφορά τού κ. Μπενάρντι με τον 
αστείο ισχυρισμό ότι θέλει την «αγάπη» τού πρω-
θυπουργού ο οποίος, όμως, αγαπά όλες τις παρα-
τάξεις στο Λίμπεραλ Πάρτι!
Γεγονός είναι πως υπάρχουν οι μετριοπαθείς Λί-
μπεραλ που πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός υιο-
θέτησε τις συντηρητικές πολιτικές τού Τόνι Αμποτ, 
ενώ οι συντηρητικοί πιστεύουν ότι ο κ. Τέρνμπουλ 
έκανε στροφή προς τα αριστερά, με λίγα λόγια το 
Λίμπεραλ Πάρτι είναι βαθιά διχασμένο και ο κ. 
Τέρενμπουλ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διπλω-
ματία για να συμφιλιώσει τα δύο άκρα.
Στο μεταξύ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψή-
φων, αλλά το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει 

αμφίβολο αν και οι Λίμπεραλ χθες το πρωί είχαν 
εξασφαλίσει 73 βουλευτικές έδρες, οι Εργατικοί 
66, η Ομάδα Ξενοφών 1, οι Πράσινοι 1, ο Μπομπ 
Κάτερ 1 και οι δύο ανεξάρτητοι  Αντριου Ουίλκι 
και  Κάθι Μαγκόουαν, με 6 αμφίβολες που διεκδι-
κούν οι Λίμπεραλ και οι Εργατικοί. 
Ο έμπειρος και αξιόπιστος αναλυτής εκλογικών 
αποτελεσμάτων, Αντριου Γκριν, τού ABC, προ-
βλέπει νίκη των Λίμπεραλ με 76 έδρες και αυτο-
δύναμη κυβέρνηση ή με 75 έδρες και κυβέρνηση 
μειοψηφίας. Γι’ αυτό ο κ. Τέρνμπουλ άρχισε δια-
πραγματεύσεις για συμαχίες με τα μικρά κόμματα 
και ανεξάρτητους πρώτα με τον Νίκο Ξενοφών, 
ενώ χθες πρωί πρωί ταξίδευσε στο Κουίνσλαντ για 
να ζητήσει την υποστήριξη τού Μπομπ Κάτερ και 
δηλώνει αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να σχηματίσει 
κυβέρνηση που είναι πολύ πιθανό. Ομως αυτό δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί εκλογική «νίκη», αφού 
και με 76 έδρες θα πρέπει να διορίσει πρόεδρο 
τής Βουλής και θα μείνει με 75 έδρες, ελπίζοντας 
στην υποστήριξη τού Μπομπ Κάτερ και ίσως τού 
Νικου Ξενοφών.
Οπως γράψαμε στις προηγούμενες εκδόσεις τού 
«Κόσμου», κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τη 
διχόνοια στο κόμμα του, ο κ. Τέρνμπουλ δεν θα 
μπορέσει να κυβερνήσει, έστω με πλειοψηφία στη 
Βουλή, γιατί θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει μια εχθρι-
κή Γερουσία που θ’ απορρίπτει κάθε αντιλαϊκό κυ-
βερνητικό νομοσχέδιο.
Ενα τέτοιο πολιτικό αδιέξοδο αντιμετωπίσαμε τόσο 
με την Εργατική κυβέρνηση, όσο και με τις Λίμπε-
ραλ κυβερνήσεις Τόνι Αμποτ και Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ που οδήγησαν στις πρόσφατες εκλογές, 

όμως η κατάσταση τώρα έχει επιδεινωθεί και το 
μέλλον είναι αβέβαιο. Αν οι Λίμπεραλ δεν μπο-
ρέσουν να εξασφαλίσουν με συμμαχίες την πλει-
οψηφία στη Βουλή και Γερουσία, ενώ το Εργατι-
κό Κόμμα αποκλείεται να σχηματίσει κυβέρνηση 
αφού απέρριψε κάθε συνεργασία με τους Πράσι-
νους, δεν αποκλείονται νέες εθνικές εκλογές. 
Δεν είναι πρόθεσή μου να γίνω προφήτης δει-
νών που απειλούν τη χώρα μας από ακυβερνησία, 
αντίθετα επειδή πιστεύω ότι ουδέν κακόν αμειγές 
καλού, ελπίζω πως τόσο οι Λίμπεραλ και οι Εργα-
τικοί θα αφουγκραστούν το μήνυμα τού οργισμέ-
νου λαού για δίκαιη μεταχείριση και ίση πρόσβα-
ση στις κυβερνητικές αποφάσεις. Οι Λίμπεραλ και 
Εργατικοί να καταλάβουν επιτέλους πως οι χαμη-
λόμισθοι, οι συνταξιούχοι, οι μικροεισοδηματίες 
και οι αγρότες δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου 
Θεού. Να συνειδητοποιήσουν πως η επιβίωσή μας 
απειλείται από την μόλυνση τού περιβάλλοντος 
και πως τα ελλείμματα στον Προϋπολογισμό ή το 
εθνικό χρέος δεν θα μειωθούν με περικοπές στις 
δημόσιες δαπάνες, αλλά με αύξηση τού φόρου ει-
σοδήματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις που κερ-
δοσκοπούν ανεξέλεγκτα.  
Ο λαός μίλησε με την ψήφο του και δεν είναι καθό-
λου ικανοποιημένος με τα δύο κόμματα εξουσίας: 
Οι Λίμπεραλ έχασαν ένα εκατομμύριο ψήφους στις 
εκλογές τού περασμένου Σαββάτου και παρά την 
ανάκαμψη των Εργατικών, ο αριθμός των ψήφων 
τους είναι ο δεύτερος μικρότερος στην ιστορία τού 
Κόμματος. Συμπέρασμα; Τα χειρότερα έπονται για 
τα δύο κόμματα αν δεν συμμορφωθούν στις απαι-
τήσεις τής πλειοψηφίας.
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Η Πολίν Χάνσον
Υστερα από πολλές αποτυχημένες απόπειρες να εκλεγεί 
τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Πολίν Χάνσον τα κατάφερε 
αυτή τη φορά στις εκλογές τού Σαββάτου  ελέω Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ, που τής έδωσε την ευκαιρία να εκλεγεί στη 
Γερουσία με ποσοστό μόνο 7%. Δεν πρόλαβε να εκλε-
γεί, όμως, αυτό το τέρας ευφυίας και έδειξε το μέγεθος 
τού πολιτικού της κριτηρίου με δηλώσεις εναντίον των 
Κινέζων, εναντίον των μουσουλμάνων και εναντίον των 
Αυτοχθόνων!    
Βέβαια, δεν έχω απαίτηση από τη Χάνσον να αναφέρεται 
σε βαθιές φιλοσοφικές έννοιες και στο κάτω τής γραφής 
δικαίωμά της είναι να λέει ό,τι θέλει σε μια δημοκρατία. 
Ομως θα ήθελα να ξέρω πόση νοημοσύνη διαθέτουν οι 
χιλιάδες πολίτες που την ψήφισαν. Προφανώς όση νο-
ημοσύνη διαθέτουν οι Ελληνες που ψηφίζουν Χρυσή 
Αυγή...

Μια νέα πρωτοβουλία τού «Κόσμου»
Με ένα πολύ επιτυχημένο βίντεο μικρής διαρκείας τού 
εκλεκτού συνεργάτη μας και δημοφιλέστατου στην πα-
ροικία, Γρηγόρη Χρονόπουλου, ο υπεύθυνος ύλης τού 
«Κόσμου» και ο εκλεκτός συνεργάτης μας Κώστας 
Καραμάρκος, άρχισαν μια εξαιρετική πρωτοβουλία 
με την ανάρτηση στο Facebook (www.facebook.com/
kosmosnewspaper/) βίντεο μικρής διαρκείας με πρω-

ταγωνιστές γνωστούς συμπάροικους. Πιστεύω ότι αξίζει 
να επισκεφθείτε την  πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα της 
εφημερίδας μας, που διαρκώς βελτιώνεται για να προ-
σθέσετε και το δικό σας «Like»!
Tριάντα τέσσερα χρόνια μετά το ξεκίνημά της, αυτή η 
εφημερίδα συνεχίζει την ανανέωσή της με σημαντικές 
πρωτοβουλίες που πολλές φορές αιφνιδιάζουν και εμέ-
να!  

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών: 
«Τα μέσα ενημέρωσης που κλαίνε, σκούζουν και οδύ-
ρονται για τα δεινά που υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι 
συνταξιούχοι, οι άνεργοι και προβλέπουν κάθε δεύτερη 
μέρα «καταστροφές και συμφορές ερείπια ρημάδια», 
είναι κατά κανόνα (υπάρχουν και εξαιρέσεις) αυτά που 
έχουν τους υπαλλήλους τους απλήρωτους για αρκετούς 
μήνες. Οι ιδιοκτήτες τους είναι πολύ ευαίσθητοι και φι-
λεργατικοί όταν πρόκειται για τους άλλους. Οταν πρόκει-
ται για τους δικούς τους ανθρώπους, σφυρίζουν κλέφτι-
κα (η λέξη γυμνή χωρίς συμβολισμούς).»

Καλόο!
Μπαίνει ένας τύπος σε Pet Shop:
- Γεια σας, θέλω ν’ αγοράσω ένα παράξενο ζώο.

- Εχουμε έναν παπαγάλο που μιλάει ελληνικά.
- Ναι, σιγά, αυτό το έχουν όλοι.. εγώ σου λέω θέλω κάτι 
το παράξενο.
- Εεε, έχουμε και μια σαρανταποδαρούσα που μιλάει 
ελληνικά!
- Σοβαρά; Αυτό μάλιστα, είναι παράξενο ζώο, θα την 
παρω.
Την αγοράζει, πάει σπίτι και τη βάζει σε μια γυάλα με 
νερό και φαγητό. Σε κάποια φάση αυτός και ένας φιλος 
κανονίζουν να πάνε για μπίρες. Οπότε σκέφτεται να δο-
κιμάσει την «καινούρια αγορά» που έκανε και λέει στην 
σαρανταποδαρούσα:
- Θα πάω για μπίρες, θα ‘ρθεις;
Τίποτα η σαρανταποδαρούσα. Μετά από λίγο, ξανά:
- Θα πάω για μπίρες, θα ‘ρθεις;
Ξανά, τίποτα η σαρανταποδαρούσα. Περνάει λίγη ώρα 
ακόμα και της ξαναλέει:
- Θα πάω για μπίρες, θα ‘ρθεις;
Ξανά, τίποτα η σαρανταποδαρούσα. Με τα πολλά, αφού 
έχει ετοιμαστεί και είναι με το κλειδί στο χέρι, ξαναλέει 
στη σαρανταποδαρούσα:
- Θα πάω για μπίρες, θα ‘ρθεις;
Και η σαρανταποδαρούσα:
 - Σ’ ΑΚΟΥΣΑ ΡΕ ΒΛΑΚΑ. ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝΩ!
Ακόμη ένα:
Η «δίαιτα από Δευτέρα» είναι κινητή γιορτή...

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ
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