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ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 2019 ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η 21Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;

H Δημοκρατία χρειάζεται ισχυρή 
αντιπολίτευση - καθαρό μαντήλι
Εχω γράψει πολλές φορές 
για τους παράλληλο βίο στο 
πολιτικό περιβάλλον τής Ελ-
λαδας και τής θετής πατρίδας 
μας. Οι πιο παλιοί αναγνώστες 
μας ασφαλώς θα θυμούνται τα 
σχόλιά μου «Τί Χάουαρντ, τί 
Σημίτης», όταν ο συντηρητικός 
Χάουαρντ και ο σοσιαλιστής 
Σημίτης εφάρμοζαν πρόμοιες 
πολιτικές. Μάλιστα είχα γρά-
ψει πως ούτε συνεννοημένοι 
να ήταν, ή μάλλον έπαιρναν 
εντολές από τα ίδια κέντρα 
αποφάσεων.
Πέρασαν πολλά χρόνια από 
τότε, αλλά δεν άλλαξε η κα-
τάσταση, απλά στην Ελλάδα 
έχουμε τώρα αριστερή κυβέρ-
νηση και συντηρητική στην 
Αυστραλία. 
Οι εθνικές εκλογές στις δύο 
πατρίδες μας θα διεξαχθούν 
τού χρόνου, ίσως και στην ίδια 
περίοδο αν ο Αλέξης Τσίπρας 
αιφνιδιάσει με πρόωρες εκλο-
γές. Και στις δύο πατρίδες μας 

προηγείται η αξιωματική αντι-
πολίτευση στις δημοσκοπή-
σεις με πιθανότητα εκλογικής 
νίκης.
Σε μια σωστή Δημοκρατία, η 
αντιπολίτευση είναι εξίσου 
σημαντική με την κυβέρνηση 
και όσο πιο ισχυρή είναι, τόσο 
καλύτερο για την χώρα επειδή 
ελέγχει αποτελεσματικά την 
κυβέρνηση.

Αυτά όλα είναι φυσικά εικα-
σίες γιατί υπάρχουν διαφορε-
τικοί παράμετροι. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θέλει εκλογές 
εδώ και τώρα, για να μην εί-
ναι πρωθυπουργός ο Αλέξης 
Τσίπρας στις 21 Αυγούστου. 
Ο Μπιλ Σόρτεν δεν φαίνεται 
να βιάζεται και αν χάσει έστω 
μια βουλευτική έδρα στις επα-
ναληπτικές εκλογές αυτό τον 
μήνα, πιθανόν να χάσει και την 
αρχηγία.
Ο Τόνι Αλμπανίζ είναι έτοιμος 
ν’ αντικαταστήσει τον Μπιλ 

Σόρτεν και να είναι ο ηγέτης 
τού Ερατικού Κόμματος στις 
εθνικές εκλογές το 2019.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν 
απειλείται γιατί έχει την υπο-
στήριξη τού Μαρινάκη με τις 
εφημερίδες του, που τον προ-
βάλουν σαν τον επόμενο πρω-
θυπουργό.
Μαζί με πολλούς άλλους πί-
στευα ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης νομίζει ότι η πρω-
θυπουργία είναι μέρος τής 
κληρονομιάς από τον πατέρα 
του. Λάθος μας.

Οχι πως δεν θέλει την εξουσία 
ο Κυριάκος, αλλά είναι λίγος 
για τέτοια υψηλά καθήκοντα. 
Η ευφυέστατη σύζυγός του, 
Μαέβα, θα ήταν απείρως πιο 
κατάλληλη, όμως τα λαμόγια 
στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρο-
νται να ικανοποιήσουν την 
ματαιοδοξία τού Κυριάκου. 
Τον χρειάζονται, όπως και η 
Φώφη μας, για να απαλλαγούν 

από τον βραχνά των δανείων 
που δεν θέλουν να πληρώ-
σουν και από τις δικαστικές 
διαδικασίες για εγκληματικές 
ενέργειες.

Ο Μαρινάκης δεν θα χάσει τον 
ύπνο του αν δεν γίνει πρωθυ-
πουργός ο Κυριάκος, αλλά θα 
ανησυχεί για τα μεγάλα προ-
βλήματα με την Δικαιοσύνη 
που πρέπει να αντιμετωπίσει. 
Η Φώφη μας δεν θέλει ή δεν 
μπορεί να εξοφλήσει τα δάνεια 
των $200 εκατομμυρίων τού 
ΠΑΣΟΚ και βλέπει τον Κυριά-
κο σαν σανίδα σωτηρίας. Αλλά 
και ο ίδιος ο Κυριάκος έχει 
κάποια δάνεια που θα πρέπει 
να πληρώσει αν επανεκλεγεί ο 
Τσίπρας.
Αλλωστε, ο Μητσοτάκης δεν 
είναι καθαρό μαντήλι αν τον 
κρίνουμε από τις στενές φιλί-
ες του με τους αγάδες τής δι-
αφθοράς, τον  Χριστοφοράκο 
και τον Φρουζή, τον υπόδικο  

Μαρινάκη και πάει λέγοντας 
φτάνοντας στη συμμαχία του 
με τους πρόσφυγες από την 
άκρα δεξιά, Αδωνι Γεωργιάδη 
και Βορίδη.
Αν η κυβέρνηση Τσίπρα αντέ-
ξει μέχρι ν’ απαλλαγεί η πατρί-
δα μας από τα Μνημόνια την 
21η Αυγούστου, ο Κυριάκος 
και η Φώφη μας θα είναι τα... 
«Καμμένα» χαρτιά τής πολι-
τικής. Γιατί ο «συμμορίτης», 
«ψευταράς», «κωλοτούμπας» 
Τσίπρας, θα έχει 12 μήνες στη 
διάθεσή του να συσπειρώσει 
τους ψηφοφόρους του με δί-
καιη οικονομική ανάπτυξη, 
επαναφορά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, αύξηση 
του κατώτατου μισθού, στήρι-
ξη του κοινωνικού κράτους, 
μέρισμα με κοινωνικά κριτή-
ρια και στοχευμένες φοροελα-
φρύνσεις ύψους 700-750 εκατ. 
Ευρώ. Επειδή έχει ο καιρός 
γυρίσματα και επιτέλους ήρθε 
η ώρα τής Ελλάδας.

«Μακεδονομάχοι»
Διχάστηκε πάλι ο απανταχού Ελ-
ληνισμός με αιτία αυτή τη φορά τη 
συμφωνία των Πρεσπών για την 
αναγνώριση των Σκοπίων σαν «Βό-
ρεια Μακεδονία». 
Στις διαμαρτυρίες πρωταγωνιστεί η 
Χρυσή Αυγή, μασκαρεμένη με το έν-
δυμα τού πατριώτη, ο οποίος πραγ-
ματικά πονάει με το γεγονός ότι τα 
Σκόπια αναγνωρίστηκαν έστω σαν 
Βόρεια Μακεδονία και συμμετέχει 
σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ενα-
ντίον τής κυβέρνησης Τσίπρα.
Ομως, ποιά ήταν η λύση που προ-
τείνουν; Ν’ αφήσουμε τα Σκόπια 
σαν ΦΥΡΟΜ; Μα, κι’ αυτό περιέχει 
το «Μακεδονία» που αναγνώρισαν 
αδιαμαρτύρητα οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ.
Πιστεύει κάποιος λογικός πατριώ-
της πως δεν έχει σημασία αν ο κό-
σμος όλος αναγνωρίσει τα Σκόπια 
σαν «Μακεδονία», εφόσον δεν το 
αναγνωρίσει μόνο η Ελλάδα; Μπο-
ρούμε εμείς να σταματήσουμε εδώ 
στο Σίδνεϊ και τον κόσμο όλο τον 
κάθε Σκοπιανό να λέει πως τα σλά-
βικα που μιλάει είναι Μακεδονικά;

Τουλάχιστον με τη συμφωνία των 
Πρεσπών, ομολόγησαν πως είναι 
Σλάβοι και νοτιοσλάβικη η γλώσσα 
τους, άλλαξαν το όνομα τού αερο-
δρομίου τους από «Μέγας Αλέξαν-
δρος» σε «Αεροδρόμιο Σκοπίων», 
άλλαξαν το όνομα τής κύριας λεω-
φόρου τους, αλλάζουν το Σύνταγμά 
τους αφαιρώντας τα αλυτρωτικά 
στοιχεία του και με πινακίδες  ομο-
λογούν πως τα αγάλματά τους ανή-
κουν στην ελληνιστική περίοδο.
Εξάλλου, αν η συμφωνία των Πρε-
σπών είναι κακή για τούς Ελληνες, 
γιατί διαφωνούν οι σκοπιανοί εθνι-
κιστές; Γιατί δεν θέλει να την υπο-
γράψει ο πρόεδρος τής χώρας τους;
Σαν εθνικιστές έχουν δίκιο. Αφού 
μέχρι τώρα 144 χώρες και όλες οι 
μεγάλες δυνάμεις αναγνωρίζουν τα 
Σκόπια σαν «Μακεδονία» νέτα σκέ-
τα, γιατι να δεχτούν σύνθετη ονο-
μασία; Για να ικανοποιήσουν τις 
ελληνικές απαιτήσεις;
Μήπως, όμως, οι Σκοπιανοί την 
ανάγκη φιλοτιμία εποίησαν; Μή-
πως οι Σκοπιανοί και οι Ελληνες 
θέλησαν να σπάσουν το οθωμανικό 
τόξο και τον αλβανικό επεκτατισμό 
με την συμμαχία τους;

Διάβασα κάπου, ότι μετά την συμ-
φωνία των Πρεσπών, οι Σκοπιανοί 
θα πρέπει ν’ αρχίσουν να μαθαί-
νουν και Ελληνικά. Αφού, αργά ή 
γρήγορα θα τα χρειαστούν...    

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην 
Εφημερίδα των Συντακτών:

«Δίνουν και τη Βόρεια Ηπειρο» 
διαβάζω σε πρωτοσέλιδο κυρια-
κάτικης εφημερίδας. Μα καλά, 
δική μας είναι η Βόρεια Ηπειρος; 
Με ρέγουλα όμως, βρε παιδιά, τις 
προδοσίες. Σε λίγο θα μας πείτε ότι 
ο Τσίπρας άνοιξε την κερκόπορτα 
το 1453 και ο Κοτζιάς φταίει για 
την καταστροφή της Σμύρνης το 
1922.»


