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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Πρόωρες εκλογές ή αλλαγή
ηγεσίας στο Λίμπεραλ Πάρτι;
Η κυβέρνηση Τέρνμπουλ έχασε τη «δεδη-

λωμένη» εμπιστοσύνη τής απόλυτης πλει-
οψηφίας των βουλευτών ύστερα από την 
παραίτηση τού Λίμπεραλ βουλευτή, Τζον 

Αλεξάντερ, στην έδρα Bennelong στο Σίδνεϊ. 
Παρόλα αυτά, ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ μπορεί να κυβερνήσει με τις ψήφους 
των ανεξαρτήτων μέχρι την επιστροφή τού Τζον 
Αλεξάντερ αν επανακτήσει την έδρα του στις 
επαναληπτικές εκλογές.  
Ο βουλευτής είναι το τελευταίο θύμα τού νόμου 
που απαγορεύει να εκλέγονται στο Κοινοβούλιο 
άτομα με διπλή υπηκοότητα και δεν μπορεί ν’ 
αποδείξει πως ο παππούς του είχε αποκηρύξει 
την βρετανική υπηκοότητα.
Πρόκειται φυσικά για έναν παρωχημένο νόμο 
που θα έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί προ πολ-
λού, γιατί η Αυστραλία σήμερα είναι μια διαφο-
ρετική χώρα, πολυεθνική και πολυπολιτισμική 
με το 28% και πλέον τού πληθυσμού της να έχει 
γεννηθεί σε άλλες χώρες. 
Εξάλλου, για τους μισούς σχεδόν(49%) Αυ-
στραλούς  που γεννήθηκαν στην Αυστραλία, ο 
ένας ή και οι δύο γονείς τους έχουν  γεννηθεί 
σε άλλες χώρες. Ομως και οι Αγγλόφωνοι Αυ-
στραλοί έχουν προγονους που γεννήθηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αφού μόνο οι Αυτοχθονες 
έχουν πραγματικά αυστραλιανές ρίζες.
Πώς είναι δυνατόν τα δισέγγονά μου στο μέλ-
λον να γνωρίζουν αν είχα αποκηρύξει την ελ-
ληνική υπηκοότητα, εφόσον φιλοδοξούσαν να 
εκλεγούν στο Κοινοβούλιο; 
Ομως, επειδή δεν έχουμε πολιτικούς ηγέτες τής 
προκοπής, αντί να λύσουν ριζικά το πρόβλημα 
με την διπλή υπηκοότητα καυγαδίζουν σαν μα-
θητούδια στη σχολική αυλή και ανταλάσσουν 
απειλές μέχρι επιθέσεων με... πυρηνικά όπλα.
Τόσο ο κ. Τέρνμπουλ, όσο και ο κ. Σόρτεν θα 
πρέπει να ωριμάσουν πολύ γρήγορα γιατί το 
εκλογικό σώμα έχει χάσει την υπομονή του με 
τα καμώματά τους.
Στη χθεσινή αξιόπιστη δημοσκόπηση Newspoll, 
μόνο το ένα τρίτο των εκλογέων εμπιστεύεται 
τον ένα ή τον άλλο, που σημαίνει ότι τα δύο τρί-
τα δεν τους  θέλουν για πρωθυπουργούς.
Οσον αφορά στη δημοτικότητα των κομμάτων, 
οι Εργατικοί προηγούνται με το 55% των ψή-
φων, έναντι 44% για τους Λίμπεραλ και αν αυτό 
δεν είναι καραμπινάτος κόλαφος για τον Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ, τί άλλο μπορεί να είναι;
Ηδη στην Κοινοβολευτική Ομάδα τού Λίμπεραλ 
Πάρτι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την αναπό-
φευκτη εκλογική ήττα – πανωλεθρία με ηγέτη 
τον Τέρνμπουλ και ακούγεται σαν αντικαταστά-
της η υπαρχηγός του, Τζούλι  Μπίσοπ. Η οποία 
λέει πως δεν ενδιαφέρεται για την  ηγεσία τού 
Κόμματος, αλλά το έχουμε ξανακούσει πολλές 
φορές αυτό το τροπάριο και ίσως οφείλεται στο 
γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να ανακτήσει το χα-
μένο έδαφος στις δημοσκοπήσεις.   

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ  ΥΔΑΤΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η... Κεντροαριστερά
Οι Νεοδημοκράτες ψήφισαν  για 
αρχηγό τους τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και βλέπουμε τα αδι-
έξοδα που αντιμετωπίζουν με 
το αμαρτωλό παρελθόν του. Οι 
Πασόκιοι  φαίνεται πως θα κά-
νουν  το ίδιο λάθος ψηφίζοντας 
(μαζί με τους Νεοδημοκράτες 
υποστηρικτές της)  την Φώφη 
Γεννηματά στην ηγεσία τής Δη-
μοκρατικής Συμπαράταξη και 
πιστεύω ότι θα το μετανιώσουν, 
γιατί είναι μια από τα ίδια. 
Να μην  τρελαθούμε δηλαδή, 
όχι και... κεντροαριστερή η 
Φώφη που λίαν επιεικώς θα 
την χαρακτήριζα αφελή και πιο 
αυστηρά εντελώς ακατάλληλη 
αν κρίνω από το παρελθόν της. 
Λέει, τάχαμ’ τάχαμ η Γεννημα-
τά πως θα αντιμετωπίζει εξί-
σου σκληρά όπως τον ΣΥΡΙΖΑ 
και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ 

τρέχει πίσω από την ουρά τού 
Μητσοτάκη και θα είναι το δε-
κανίκι του αν δεν έχει αυτοδυ-
ναμία μετά την προβλεπόμενη  
νίκη του στις επόμενες εθνικές 
εκλογές. 
Πέρα από αυτό, η Γεννημα-
τά συμμετείχε σε όλες τις κυ-
βερνήσεις που χρεοκόπησαν 
την Ελλάδα και υπέγραψαν τα 
πρώτα δύο Μνημόνια.
Η Ελλάδα χρειάζεται ομολογου-
μένως ένα κόμμα στον μεσαίο 
χώρο, ανάμεσα στη Νέα Δη-
μοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
οπωσδήποτε δεν έχει ανάγκη 
την Γεννηματά...

Απαράδεκτος ο Σόρτεν
Η επιμονή τού Μπιλ Σόρτεν να 
προστατεύει Εργατικούς βου-
λευτές με υποψίες για διπλή 
υπηκοότητα είναι απαράδεκτη. 
Καθαρός ουρανός αστραπές 

δεν φοβάται και αν είναι τόσο 
σίγουρος για την νομιμότητα 
των βουλευτών του γιατί φο-
βάται τον έλεγχό τους από το 
Ανώτατο Δικαστήριο, αντί να 
απειλεί με... πυρηνικά όπλα 
τον Μάλκολμ Τέρνμπολ αν τολ-
μήσει να τους καταγγείλει. Να 
σημειώσω ότι οι Πράσινοι συμ-
φωνούν με την απόφαση τού κ. 
Τέρνμπουλ να καταγγείλει μο-
νομερώς τους Εργατικούς βου-
λευτές στο Ανώτατο Δικαστήριο 
τής χώρας μας.   

Ακόμη ένα
Στο εστιατόριο το γκαρσόν:
- Έχω γλώσσα μοσχαρίσια, χοι-
ρινό κεφάλι, συκώτι αρνίσιο, 
κλπ. 
Ο πελάτης: 
- Δεν ήρθα για να ακούσω τα 
προβλήματά σου. Φέρε μου τον 
κατάλογο να παραγγείλω!  

Καλόο!

Γεγονός είναι, εξάλλου,  ότι η αγορά υποφέρει 
από τη στασιμότητα στις αυξήσεις μισθών και οι 
επιχειρηματίες ελπίζουν πως ο φάδερ Κρίστμας 
θα τούς σώσει αν οι καταναλωτές ανοίξουν το 
πουγκί τους και ξοδεύσουν τα $40 και πλέον δις 
που προβλέπουν οι ειδικοί.
Στο μεταξύ, αν ο Τζον Αλεξάντερ, χάσει την βου-
λευτική έδρα Bennelong, θα έχουμε Λίμπεραλ 
κυβέρνηση μειοψηφίας που θα εξαρτάται από 
την ψήφο των ανεξαρτήτων για  να μπορέσει να 
κυβερνήσει.

Ομως, η Εργατική αντιπολίτευση θα μπορεί με 
την ψήφο τού «Πράσινου» βουλευτή Μπραντ 
να ανατρέψει την μείωση τού μισθού τις Κυρια-
κές,να επιβάλει  την δικαστική έρευνα για τα 
προβλήματα στον Τραπεζικό τομέα, την αντιμε-
τώπιση των προσφύγων και τον γάμο ανάμεσα 
σε ομοφυλόφιλους, αν απορριφθεί από την ηλε-
κτρονική δημοσκόπηση που τα αποτελέσματά 
της θα ανακοινωθούν αύριο το πρωί.
Ενδιαφέρουσα εποχή στην πολιτική ζωή τής Αυ-
στραλίας; Οπωσδήποτε!


