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Ο ι επόμενες εθνικές εκλογές 
στην Αυστραλία θα διεξα-
χθούν μετά από 12 μήνες 
περίπου το αργότερο, αλλά 

άρχισαν ήδη οι αψιμαχίες ανάμεσα 
στους Λίμπεραλ και Εργατικούς. 
Η πολύμηνη προεκλογική εκστρα-
τεία προμηνύεται να είναι σκληρή, 
βρώμικη και σε πολύ χαμηλό επί-
πεδο. Αντί για συζήτηση γύρω από 
την αντιμετώπιση των πραγματικών 
προβλημάτων τού εθνους, θα δούμε 
μια έντονη αντιπαράθεση με πολλή 
λασπολογία. Κύριος στόχος θα είναι 
ο πρωθυπουργός, Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ, επειδή είναι πολυεκατομμυ-
ριούχος και ο αρχηγός τής αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, Μπιλ Σόρτεν, 
επειδή είναι πρώην συνδικαλιστής 
ηγέτης.
Τόσο οι Λίμπεραλ, όσο και οι Ερ-
γατικοί έχουν κατεβάσει το επίπεδο 
τής πολιτικής συζήτησης στο επίπεδο 
ανταλλαγής  ύβρεων, συκοφαντιών 

και παραπληροφόρησης που θα ζή-
λευαν ο Κυριάκος... Σαμαράς και η 
Φώφη μας.
Τί σημασία έχει αν είναι πολυεκατομ-
μυριούχος ο κ. Τέρνμπουλ, ένας ευ-
φυέστατος επιχειρηματίας; Δηλαδή, 
θα απαγορεύσουμε σε μια Δημοκρα-
τία τη συμμετοχή των πλουσίων στα 
κοινά;

Οπως δεν έχει σημασία το συνδικα-
λιστικό παρελθόν τού κ. Σόρτεν.
Σημασία για το εκλογικό σώμα έχουν 
οι πολιτικές που προτείνουν τα δύο 
κόμματα εξουσίας όσον αφορά στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοι-
νωνία στην Αυστραλία.
Ισως για πρώτη φορά ύστερα από 
πολλά χρόνια, το εκλογικό σώμα έχει 
ξεκάθαρες επιλογές:
Ψηφίζει Λίμπεραλ και ενίσχυση των 
μεγάλων επιχειρήσεων με $85 δις, ή 
ψηφίζει το Εργατικό Κόμμα για πε-
ρισσότερα και καλύτερα νοσοκομεία 

και σχολεία, ίσως και μεγαλύτερη 
φροντίδα των ηλικιωμένων.
Τα επιχειρήματα τού Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ για την μείωση τού φόρου 
επιχειρήσεων στο 25% δεν αφορούν 
το δικό του συμφέρον, αλλά βασίζο-
νται στη φιλοσοφία τού νεφιλελευ-
θερισμού. Δηλαδή, αν πλουτίσουν 
περισσότερο οι άρχοντες, θα υπάρ-
χουν περισσότερα ψίχουλα για τους 
φτωχούς. Ομως, δεν υπάρχουν πολ-
λά παραδείγματα που να τεκμηριώ-
νουν τις υποσχέσεις για μεγαλύτερη 
ανάπτυξη τής οικονομίας, αύξηση μι-
σθών και μείωση τής ανεργίας.
Είναι γνωστό, άλλωστε, πως για να 
ενισχύσει τις προτάσεις Τέρνμπουλ, 
το Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αυστραλίας ζήτησε από τα μέλη 
του να υπογράψουν επιστολή με την 
οποία θα εγγυώνται ανάπτυξη, αύξη-
ση μισθών και δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας. Οι μεγάλες επιχειρή-
σεις αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτή 

την επιστολή.
Οι προτάσεις Σόρτεν είναι συνεπείς 
με τις αρχές τού Εργατικού Κόμμα-
τος όσον αφορά στην Υγεία, Παιδεία 
και προστασία των ηλικιωμένων. 
Το Εργατικό Κόμμα δημιούργησε 
το Medicare, την ασφάλιση ατόμων 
με αναπηρίες NDIS και τις προτά-
σεις Gonski για την χρηματοδότηση 
τής Παιδείας. Η κυβέρνηση Ουίτλαμ 
πρόσφερε δωρεάν σπουδές στα πα-
νεπιστήμια τής χώρας.

Σήμερα, υπάρχουν πολλά προβλήμα-
τα σε όλους αυτούς τους τομείς και οι 
ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν το φά-
σμα τής φτώχειας.
Αντί, λοιπόν, τα κόμματα ν’ ανταλ-
λάσουν ύβρεις, καλό θα ήταν για το 
έθνος να συζητούν πώς θα βελτιώ-
σουν το βιοτικό επίπεδο όλων των 
Αυστραλών. Τα χρήματα υπάρχουν, 
εκείνο που λείπει είναι η καλή θέλη-
ση.

Βρώμικη και πολύ χαμηλού επιπέδου η
κόντρα Λίμπεραλ – Εργατικών για την εξουσία

Φτωχά παιδάκια
στην Αυστραλία
Ενδιαφέρουσα συζήτησα είχα με καλό φίλο, που 
πηγαίνει σε δημόσιο σχολείο με τα εγγονάκια του 
και βλέπει απαράδεκτες καταστάσεις φτώχειας.
Μητέρες που δίνουν στα παιδιά τους μια φέτα ψωμί 
για μεσημεριανό και τα παιδάκια να την ευχαρι-
στούν, επειδή δεν ξέρουν τα σάντουιτς.
Δεν με εκπλήττει αυτό, γιατί σήμερα δεν είναι εύκο-
λο να ζήσει μια οικογένεια με εργαζόμενο μόνο τον 
πατέρα να πληρώνει ενοίκιο, ηλεκτρισμό, βενζίνη, 
τηλέφωνο, ρούχα και υποδήματα, αλλά να περισ-
σεύουν χρήματα και για... σπατάλες στην διατροφή 
των παιδιών του.
Δείγμα τής παιδικής φτώχειας στην Αυστραλία εί-
ναι οι εκκλήσεις μεγάλων τοπικών φιλανθρωπικών 
οργανώσεων να «υιοθετήσουμε» φτωχά αυστραλε-
ζάκια, ενώ πριν μερικά χρόνια «υιοθετούσαμε» παι-
δάκια στην Αφρική.
Προφανώς, η Αυστραλία δεν είναι πια Lucky 
Country για όλους τους πολίτες της, αν δεν έχουν 
πλούσιους γονείς!         

Τα πραγματικά αίτια για να 
ηττηθεί ο ΣΥΡΙΑΖΑΝΕΛ
Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι η μανία τού Κυριάκου 
Μητσοτάκη εναντίον τής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
οφείλεται στην μανία του να γίνει πρωθυπουργός. 
Λάθος εκτίμηση, επειδή τί θέλει ο Κυριάκος και τί 
προσδοκεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι δύο πολύ 
διαφορετικά πράγματα.
Ο Κυριάκος μπορεί να κάνει όνειρα ματαιοδοξίας 
πως θα γίνει πρωθυπουργός με την βοήθεια τού 
Μαρινάκη. Ο οποίος είναι υπόδικος και για να γλι-
τώσει ξόδευσε εκατομμύρια στην αγορά  των εφημε-

ρίδων του Ομίλου Λαμπράκη.
Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ που ισχυρίζονται ότι θα σώ-
σουν την Ελλάδα από τον... «εξουσιομανή», Αλέξη 
Τσίπρα, χρωστούν $400 εκατομμύρια ευρώ στις 
τράπεζες, όπως εκατομμύρια ευρώ χρωστούν κομ-
ματικοί φίλοι και στελέχη τους, συμπεριλαμβανομέ-
νου τού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αντί, λοιπόν, να σώσουν την Ελλάδα, ας φροντί-
σουν να εξοφλήσουν πρώτα τα δικά τους χρέη. Το 
πιο πιθανό, όμως,  είναι αν σχηματίσουν κυβέρ-
νηση μετά τις επόμενες εκλογές να διαγράψουν τα 
χρέη τους και να σταματήσουν τις δικαστικές περι-
πέτειες που απειλούν τον Μαρινάκη και το κακό συ-
ναπάντημα. 

Πού πάει να μπλέξει 
το ΚΙΝ.ΑΛΛ.;
Επί τού προκειμένου, έγραψε ο Τάσος Παππάς στην 
Εφημερίδα των Συντακτών:
«Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να γί-
νει πρωθυπουργός μετερχόμενος κάθε μέσο. Συμ-
μαχεί ακόμη και με τον διάβολο.
Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, προκειμέ-
νου να πετύχει τον στόχο της (την εκλογική συντρι-
βή του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική ταπείνωση του Τσί-
πρα) δεν διστάζει να ταυτιστεί με τη Δεξιά.
Προσπάθησαν να ρίξουν την κυβέρνηση με την 
πρόταση δυσπιστίας. Απέτυχαν. Το μόνο κέρδος 
τους, ο Δ. Καμμένος, ο οποίος αποχώρησε από τους 
ΑΝ.ΕΛΛ., χωρίς φυσικά να παραδώσει την έδρα 
του, προφανώς γιατί έτσι τον συμβούλευσε ο Θεός 
στον οποίον απευθύνθηκε σε δημόσια θέα όταν ψή-
φιζε την πρόταση της Ν.Δ.
Δεν ξέρουν πώς να κατεβάσουν κόσμο στους δρό-
μους για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση κάτω από 

τη λαϊκή πίεση να παραιτηθεί. Βολεύονται προς το 
παρόν με τις ακρότητες των χρυσαυγιτών και των 
λοιπών πατριδοκάπηλων.
Και καλά, η δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ. –αυτή που σή-
μερα κάνει κουμάντο στο κόμμα– έχει κλίση προς 
τις ανώμαλες «λύσεις». Εκπαλαι. Το ΚΙΝ.ΑΛΛ. πού 
πάει να μπλέξει;»
Αποψή μου δεν είναι το ΚΙΝ.ΑΛΛ. που πάει να 
μπλέξει, αλλά μόνο η Φώφη μας, που μόνο αυτή 
υποφέρει από μανία καταδίωξης τού Αλέξη Τσίπρα. 
Και μάλλον νοσταλγεί το ρόλο τού δεκανικιού σε 
μια κυβέρνηση Κυριάκου «Σαμαρά»...

Καλόο!

Ακόμη ένα:
Η μικρή δεν μπορούσε να κοιμηθεί μέχρι αργά την 
νύχτα. Η μαμά της προσπαθεί να την ηρεμήσει. 
- Σιώπα παιδάκι μου, όπου να’ναι θα ‘ρθει ο ...  
μπαμπάς και θα μας πει ένα παραμύθι. 
- Τι...παραμύθι μαμά; 
- Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα...

ΑΡΧΙΣΕ ΝΩΡΙΣ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


