
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 13 JULY 2018 11ΣΧΟΛΙΑ

Στο προσκήνιο ξανά
η ψήφος των Αποδήμων 
Π

οιός τη χάρη μας, αφού οι πολιτικοί στην 
Αθήνα θυμήθηκαν πως σύμφωνα με το 
Σύνταγμα οι απόδημοι Ελληνες πρέπει να 
έχουν δικαίωμα ψήφου. Διόρισαν, μάλι-

στα, επιτροπή για να μελετήσει πώς και ποιοί από-
δημοι θα μπορούν να ψηφίζουν στην Ελλάδα για 
να γίνουν οι κατάλληλες προτάσεις. Αυτές τις προ-
τάσεις θα μελετήσουν η κυβέρνηση και τα κόμματα 
για να αποφασίσει τελικά η Βουλή.
Ολα αυτά μού θυμίζουν... ΣΑΕ! Δεν πιστεύω να το 
ξεχάσατε τόσο γρήγορα, αν και για κάποιους θα εί-
ναι αξέχαστα τα τζάμπα ταξίδια...
Φοβάμαι, όμως, ότι θα δούμε επανάληψη τής παρά-
στασης ΣΑΕ, με το χαμό ποιός θα μάς αντιπροσω-
πεύσει στην Βουλή, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα 
είναι πιο μπερδεμένα και επικίνδυνα, αν από την 
ψήφο των αποδήμων θα διακυβεύονται τα συμφέ-
ροντα τού Ελληνισμού τής Διασποράς και των αδελ-
φών μας στην Ελλάδα.
Η Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει πρώτα ν’ απο-

φασίσει ποιοί Ελληνες στο εξωτερικό δικαιούνται 
ψήφου στις εθνικές εκλογές στην πατρίδα μου.
Κατά τη γνώμη μου, κανείς που δεν υπηρέτησε τη 
θητεία του  (όπως εγώ), κανείς που δεν πληρώνει 
φόρους στην Ελλάδα από εισοδήματά του (όπως 
εγώ) και κανείς που δεν έχει επισκεφθεί την πατρί-
δα μας τα τελευταία 30 χρόνια. 
Εξάλλου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί πως οι αντι-
πρόσωποί μας στην ελληνική Βουλή θα ψηφίζουν 
με γνώμονα το συμφέρον τού Ελληνισμού τής Δι-
ασποράς που εκπροσωπούν και όχι το συμφέρον 
κάποιου πολιτικού κόμματος.
Επίσης, μεγάλης σημασίας είναι να εξασφαλιστεί 
πως η ψήφος των Ελλήνων τής Διασποράς δεν θα 
αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα με την ψήφο 
των αδελφών μας στην Ελλάδα. Αυτών που γνω-
ρίζουν πολύ καλύτερα το συμφέρον τους, που πλη-
ρώνουν τους φόρους τους και που αν χρειαστεί θα 
θυσιαστούν αυτοί ή τα παιδιά και εγγόνια τους για 
να προστατέψουν την ελευθερία τής πατρίδας μας.

Δεν πρέπει οι πολιτικοί μας να χειριστούν την πολύ 
σημαντική ψήφο των Ελλήνων τής Διασποράς με 
την ίδια επιπολαιότητα που οργάνωσαν το ΣΑΕ και 
το διέλυσαν.
Ο Ελληνισμός χρειάζεται έναν φορέα που θα τον 
εκπροσωπεί, που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά 
του στην Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα στις 
χώρες όπου ζουν, εργάζονται και διαπρέπουν. 
Αυτή η στήλη έδωσε αγώνες για να επιβιώσει το 
ΣΑΕ με ριζικές αλλαγές και εποικοδομητικές μεταρ-
ρυθμίσεις, αλλά χαρακτηριστήκαμε εχθροί του και 
αντιμετωπίσαμε την έξαλλη οργή τους. Δυστυχώς 
δικαιωθήκαμε και το ΣΑΕ διαλύθηκε, όπως προ-
βλέψαμε, όταν το έθνος δεν μπορούσε πια να χρη-
ματοδοτεί τις φιέστες των τζάμπα τουριστών.
Δεν θα ήθελα να δικαιωθούμε για ακόμη μια φορά, 
αν τα κόμματα στην Ελλάδα θέσουν τη ψηφοθηρία στο 
εξωτερικό πάνω από τα συμφέροντα τού παγκόσμιου 
Ελληνισμού. Κάτι τέτοιο θα είχε χειρότερα αποτελέ-
σματα για το έθνος και από την αποτυχία τού ΣΑΕ... 

ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ...

Λέιθαμ ο τσαρλατάνος
Το Εργατικό Κόμμα δέχτηκε τον Μαρκ 
Λέιθαμ, τον έχρισε βουλευτή, τον δι-
όρισε αρχηγό του και τού έδωσε την 
ευκαιρία να εκλεγεί πρωθυπουργός. 
Λόγω τού επιθετικού χαρακτήρα του, 
ο Λέιθαμ έχασε την ευκαιρία και τις 
εκλογές, αλλά τουλάχιστον εξασφάλι-
σε μια παχυλή σύνταξη εξαιτίας τού 
Εργατικού Κόμματος.
Αντί να υποστηρίζει το Εργατικό Κόμ-
μα ο αγνώμων Λέιθαμ, συμμάχησε με 
την Πολίν Χάνσον εναντίον τού κόμ-
ματος που τον ευεργέτησε για να κερ-
δίσουν οι Λίμπεραλ μια βουλευτική 
έδρα στις προσεχείς επαναληπτικές 
εκλογές.
Πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε σαν ο 
τσαρλατάνος τής πολιτικής στην Αυ-
στραλία...

Ξέρει τί λέει ο Κυριάκος;
Το να κάνει σκληρή αντιπολίτευση, το 
καταλαβαίνω. Το να ζητάει εκλογές 
κάθε μέρα, κι’ αυτό το καταλαβαίνω. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να να 
ζητά ό,τι θέλει, το πρόβλημα είναι τί θα 
πάρει στο τέλος... 
Το να κατηγορεί τον πρωθυπουργό για 
πολιτικές που διαφωνεί, καθήκον του 
είναι. Το να βιάζεται να γίνει πρωθυ-
πουργός φαίνεται αστείο, αλλά -τελο-
σπάντων- δεν είναι και έγκλημα.
Οταν, όμως, σαν αρχηγός τής αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης ο Κυριάκος λέει 
στο Κοινοβούλιο, τον ναό τής Δημο-
κρατίας, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα 
μπορεί να περπατήσει στους δρόμους 
τής Θεσσαλονίκης είναι επικίνδυνο: 
Για τον πρωθυπουργό και για το πολί-
τευμα, επειδή δίνει έμμεσα το μήνυμα 
σε κάποιους θερμοκέφαλους εξτρε-
μιστές να σταματήσουν τον κ. Τσίπρα. 
Οπως σταμάτησαν τον Γρηγόρη Λα-
μπράκη πάλι στη Θεσσαλονίκη; 
Οταν λέει τέτοιες επικίνδυνες ανοησί-
ες ο Κυριάκος δεν τις ακούν οι πραγ-
ματικοί πατριώτες που διαφωνούν με 
τον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα των 
Σκοπίων. 
Οι έλληνες πατριώτες δεν καβαλούν 
τρίκυκλα για να σκοτώσουν πολιτι-
κούς με τους οποίους διαφωνούν, 
αυτή είναι εργολαβία για χρυσαυγίτες 
και άλλους νεοφασίστες που έχουν 
αναλάβει καθήκοντα να τιμωρούν 
αυτούς που θεωρούν προδότες, κατά 
προτίμηση συριζαίους...

Φαγητό, ή ηλεκτρικό ρεύμα;
Σ’ αυτή την «lucky country», που την 
έκαναν αγνώριστη οι δύο τελευταίες 
Λίμπεραλ κυβερνήσεις, χιλιάδες οι-
κογένειες αντιμετωπίζουν το δίλημμα 
αν πρέπει ν΄ αγοράσουν τρόφιμα, ή να 
πληρώσουν το λογαριασμό τού ηλε-
κτρικού ρεύματος. Να διαλέξουν αν θα 
πεινάσουν ή αν θα ζουν στο σκοτάδι.

Με δεκαετίες συνεχούς οικονομικής 
ανάπτυξης, χωρίς χρεοκοπία, μνημό-
νια και μέτρα λιτότητας, οι πολιτικοί 
μας κατάφεραν να μάς χρεώσουν με 
500 δις δολάρια και εκατοντάδες χι-
λιάδες οικογένειες να ζουν κάτω από 
το όριο τής φτώχειας.
Οταν ο πρωθυπουργός, Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ, αρνείται τις προτάσεις, ακόμη 
και από βουλευτές του, να ερευνη-
θεί γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά το 
ηλεκτρικό ρεύμα και δεν νιάζεται γιατί 
δεν αυξήθηκαν οι μισθοί ανάλογα με 
το κόστος ζωής, ή πώς επιβιώνουν οι 
συνταξιούχοι, πώς να μη νοσταλγούμε 
την εποχή τού Μένζις και τού Ουίτλαμ;
Μην πιστεύετε τις δικαιολογίες ότι 
δήθεν έχει αλλάξει η κατάσταση και 

πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες 
διεθνείς συνθήκες. 
Μια χαρά τα καταφέρνουν αυτοί που 
εκμεταλλεύονται τα αμύθητα πλούτη 
τής χώρας μας και τον φτηνό ιδρώτα 
των μεροκαματιάρηδων από επιχει-
ρήσεις κολοσσούς που δείχνουν τε-
ράστια κέρδη.
Οπως λένε οι Ελληνες, ο καθένας για 
τον εαυτό του και ο Θεός για όλους!

Καλόο!
- Μητέρα, ό,τι κάνει ο καθένας στο 
κρεβάτι του είναι δικός του λογαρια-
σμός.
- Τον γύρο να τον φας σήμερα στην 
κουζίνα γιατί άλλαξα σεντόνια!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


