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Οριακή η νίκη των Λίμπεραλ και η περιπέτεια συνεχίζεται 

Ο
πως είχε προβλεφθεί, οι Λίμπεραλ κέρ-
δισαν τις εκλογές με τη ψυχή στο στόμα, 
αλλά έστω οριακή μια νίκη είναι νίκη 
και ο πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίω-

μα να είναι ικανοποιημένος που δεν εγκατέλειψε 
την πολιτική δαρμένος και κλαμμένος. Ομως αν 
νομίζει πως θα μπορέσει να κυβερνήσει ανενό-
χλητος και να περάσει αντιλαϊκά νομοσχέδια, εί-
ναι βαθιά νυχτωμένος, αλλά είναι ευφυέστατος 
και γνωρίζει τί τον περιμένει σε μια Γερουσία, 
πιό δύστροπη από την προηγούμενη.
Η περιπέτεια με τις εκλογές, λοιπόν, συνεχίζεται 
αφού ακόμη δεν είναι γνωστό το τελικό εκλογικό 
αποτέλεσμα ύστερα από 8 ημέρες μετά την ψηφο-
φορία και ακόμη δεν έχει αρχίσει η καταμέτρη-
ση των ψήφων για την Γερουσία. Οπου εικάζεται 
πως θα υπάρχουν 9 έως 10 ανεξάρτητοι Γερουσι-
αστές συμπεριλαμβανομένης τής Πολίν Χάνσον, 
που ήδη άρχισε τις προκλητικές δηλώσεις με 
φθηνούς λαϊκισμούς.
Ο κ. Τέρνμπουλ δεν θα βρει μπροστά του μόνο 
στη Βουλή μια ισχυρή αντιπολίτευση και μια 
εχθρική Γερουσία. Μέσα στο Κόμμα του θα έχει 
να αντιμετωπίσει τους οπαδούς τού Τόνι Αμποτ 
που τον θέλουν υπουργό, ύστερα από τον υπο-
χρεωτικό ανασχηματισμό επειδή έχασαν τις 
έδρες τους τρεις υπουργοί. Κάτω από ιδανικές 

συνθήκες δεν θα ήταν κακό ο κ. Αμποτ  να ανα-
λάβει το υπουργείο Υποθέσεων Αυτοχθόνων με 
γνωστή τη συμπάθειά του για τους Αυτόχθονες 
και το ενδιαφέρον του για τα μεγάλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν.
Ομως, οι συντηρητικοί στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα τού Λίμπεραλ Πάρτι δεν κρύβουν την απέ-
χθειά τους για τον μετριοπαθή(;) πρωθυπουργό 
που υπονομεύουν με απώτερο σκοπό την επι-
στροφή τού κ. Αμποτ στην εξουσία. Το γεγονός 
ότι ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε πρόταση 
διορισμού του σαν Υπατος Αρμοστής τής Αυ-
στραλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή θέλει να 
παραμείνει ενεργός στην πολιτική, ενισχύει τις 
εικασίες ότι δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του 
να επιστρέψει στην αρχηγία του Λίμπεραλ Πάρτι.
Ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ κατάφερε, βέβαια, να 
κερδίσει τις εκλογές παρά τα μεγάλα πολιτικά 
λάθη του που εξανέμισαν πρωτοπορεία 12 πο-
σοστιαίων μονάδων τον περασμένο Νοέμβριο, 
αλλά το ερώτημα που γεννάται είναι αν διδάχτη-
κε κάτι από το ξεκάθαρο μήνυμα που τού έστειλε 
το εκλογικό σώμα, πως διαφωνεί με την οικονο-
μική και κοινωνική πολιτική του.
Το δωράκι των $50 δις στους έχοντες και κατέ-
χοντες και η υπονόμευση τού Μέντικερ δύσκολα 
θα ψηφιστούν και θα πρέπει να αναθεωρήσει τις 

προτάσεις του για την Παιδεία. Ο κ. Τέρνμπουλ 
που είδαμε μέχρι τώρα ασφαλώς δεν ήταν ο πραγ-
ματικός, ο μετριοπαθής δημοκράτης φιλελεύθε-
ρος και όσο πιο γρήγορα επιβάλει τις δικές του 
αρχές, τόσο πιο εύκολη θα είναι η δεύτερη θητεία 
του. Θα πρέπει, όμως, να αποβάλει τα βαρίδια 
στο υπουργικό συμβούλιο, τον Θησαυροφύλακα, 
Σκοτ Μόρισον, που θα πρέπει ν’ αντικατασταθεί 
από τον Αθα Συνοδινό, ή την Τζούλι Μπίσοπ, 
τον υπουργό Οικονομικών, Ματίας Κόρμαν, που 
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον Κρίστοφερ 
Πέιν και τον υπουργό Μετανάστευσης, Πίτερ 
Ντάτον, που θα πρέπει να αντικατασταθεί με κά-
ποια πιο ανθρώπινη προσωπικότητα.
Εγώ, βέβαια, λέω ό,τι θέλω επειδή έχω τη σελί-
δα μου και γράφω αυτά που πιστεύω, όμως, όσα 
ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει. Ενας τόσο ευ-
ρύς ανασχηματισμός δεν είναι εφικτός γιατί θα 
αντιδράσει η συντηρητική πτέρυγα τού Λίμπεραλ 
Πάρτι και ίσως κινδυνέψει ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός. Ο οποίος, μάλλον ελπίζει πως θα μπορέσει 
να πλεύσει ανάμεσα στην Σκύλλα και τη Χάρυβδη 
χρησιμοποιώντας διπλωματία και υποχωρήσεις 
για να εξαντλήσει με επιτυχία τη δεύτερη θητεία 
του. Αν αποτύχει όμως και η χώρα οδηγηθεί στη 
ακυβερνησία, δεν αποκλείεται να πάμε πάλι στις 
κάλπες.   

Ο ΜΑΛΚΟΛΜ ΤΕΡΝΜΠΟΥΛ ΘΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αμερικανική τραγωδία
Οι «εκτελέσεις» μαύρων Αμερικανών 
από αστυνομικούς στις ΗΠΑ προκά-
λεσαν ακόμη ένα κύμα αντιδράσεων, 
κυρίως ειρηνικών με πορείες διαμαρ-
τυρίας για την ρατσιστική συμπεριφορά 
αυτών που υποτίθεται πως έχουν κα-
θήκον να προστατεύουν τους πολίτες. 
Είναι φρικιαστικό να σκοτώνουν έναν 
μαύρο που έχουν καθηλώσει στο έδα-
φος, ή κάποιον άλλο επειδή ήταν σπα-
σμένο ένα φανάρι τού αυτοκινήτου του.
Οι μαύροι στην Αμερική που αντιπρο-
σωπεύουν το 13% τού πληθυσμού δεν 
βρέθηκαν εκεί σαν μετανάστες, ή σαν 
εισβολείς, αλλά σαν σκλάβοι που απή-
γαγαν οι δουλέμποροι από την Αφρική 
για να τους πουλήσουν στους αμερικα-
νούς αγρότες. Είναι γνωστά τα βασανι-
στήρια που υπέφεραν οι μαύροι σκλά-
βοι από τους λευκούς ιδιοκτήτες τους 
μέχρι την απελευθέρωσή τους, όμως 
το 2016 ο ρατσισμός εναντίον τους συ-
νεχίζεται.
Ο πρόεδρος Τζόνσον είχε πει κάποτε 
στους ρατσιστές συμπατριώτες του: 
«Αν μισείτε τους μαύρους επειδή είναι 
βρώμικοι, καθήκον όλων μας είναι να 
τους διδάξουμε την προσωπική υγιεινή 
και αν τους μισείτε επειδή είναι αμόρ-
φωτοι, καθήκον όλων μας είναι να τους 
εκπαιδεύσουμε, αλλά αν τους μισείτε 
επειδή είναι μαύροι να κάνετε τα πα-
ράπονά σας στο Θεό».
Κανένα βρέφος που γεννιέται δεν έχει 
επιλογή για το χρώμα τού δέρματός 
του, ούτε καν για τους γονείς του και γι’ 

αυτό είμαι κάθετος εναντίον των ρατσι-
στών που τυφλωμένοι από την απεχθή 
χιτλερική φιλοσοφία δεν μπορούν να 
καταλάβουν κάτι τόσο απλό. Τί προ-
τείνουν οι ρατσιστές στην Αμερική για 
τα περισσότερα από 40 εκατομμύρια 
μαύρων; Να τους στείλουν πίσω στην 
Αφρική δεν είναι πρακτικό. Να επανα-
φέρουν την δουλεία, αποκλείεται. Ούτε 
να τους κλείσουν σε στρατόπεδα και να 
τους κάνουν... σαπούνι μπορούν. Το 
μόνο που μπορούν να κάνουν οι ρατσι-
στές είναι να βοηθήσουν τους μαύρους 
συμπατριώτες τους να αναπτυχθούν 
στο βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο 
των υπόλοιπων Αμερικανών.
Το ίδιο ισχύει και στην Αυστραλία, 
όπου οι ρατσιστές είναι εναντίον των 
Αμπορίτζινις, των μουσουλμάνων και 
των Ασιατών. Τί προτείνουν αυτοί οι 
ανόητοι που θέλουν «να επανακτήσουν 
την Αυστραλία»; Να διώξουμε τους 
Αυτόχθονες από τη χώρα τους ύστερα 
από 60.000 χρόνια; Η να διώξουμε ένα 
εκατομμύριο μουσουλμάνους και ασι-
άτες;
Ας καταλάβουν επιτέλους ότι η «Λευ-
κή Αυστραλία» έφυγε και δεν ξαναγυ-
ρίζει πια, όσο και να σκούζουν αυτοί 
και όσο αν μάς προκαλούν με τις ανο-
ησίες τους. Η Αυστραλία είναι πολυε-
θνική και πολυπολιτιστική με επίσημη 
γλώσσα την Αγγλική και πολίτευμα την 
Δημοκρατία, ενώ οι μειονότητες έχουν 
το δικαίωμα να διατηρήσουν τον πολι-
τισμό τους, τη θρησκεία τους, τα ήθη 
και έθιμά τους. Οι μειονότητες είναι ο 

πολιτιστικός και οικονομικός πλούτος 
τής Αυστραλίας που πρέπει να δια-
φυλάξουμε αγνοώντας τις άναρθρες 
κραυγές των ρατσιστών.

Μοναχικοί λύκοι
Ο μακελλάρης που δολοφόνησε εν ψυ-
χρώ πέντε αστυνομικού στο Ντάλας, 
είναι ακόμη μια περίπτωση μοναχικού 
λύκου φονιά που ξέφυγε από το δίχτυ 
των αστηνομικών αρχών και σκόρπισε 
τον θάνατο. Εχω γράψει πολλές φο-
ρές γι’ αυτό το θέμα, επειδή μπορεί να 
συμβεί και στην Αυστραλία αν περιθω-
ριοποιήσουμε τους μουσουλμάνους, 
όπως απαιτούν κάποιοι ανεγκέφαλοι 
λευκοί και χριστιανοί. Γιατί υπάρχουν 
και ανεγκέφαλοι μουσουλμάνοι έτοιμοι 
να εκδικηθούν αυτούς που προσβά-
λουν τη θρησκεία και τις παραδόσεις 

τους.  Οπως ο αμερικανός μακελλάρης 
που σκότωσε πέντε αθώους ανθρώ-
πους για να εκδικηθεί τους φόνους 
μαύρων από αστυνομικούς, δεν είναι 
καθόλου δύσκολο για κάποιο ανεγκέ-
φαλο θερμοκέφαλο μουσουλμάνο μο-
ναχικό λύκο σκορπίσει τον θάνατο. 
Ομως η Αυστραλία δεν είναι Αμερική 
και δεν θέλουμε αίμα στους δρόμους 
μας.   

Καλόο!
- Hθελα γιαούρτι με ζάχαρη... μπερ-
δεύτηκα και έριξα αλάτι. Eε, μη πάει 
χαμένο, έβαλα αγγούρι, σκόρδο και 
τώρα ψήνω δυο μπριζόλες!
Ακόμη ένα:
- Κανονικά τα μωρά θα’ πρεπε να κοι-
μούνται 6 χρόνια σερί και να ξυπνάνε 
κατευθείαν για να πάνε σχολείο.

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


