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5 Επαναληπτικές εκλογές γοήτρου
για τον Τέρνμπουλ και τον Σόρτεν 
Τ

ο προσεχές Σάββατο θα δι-
εξαχθούν εκλογές σε πέντε 
βουλευτικές έδρες χωρίς πο-
λιτικές συνέπειες από το απο-

τέλεσμά τους. Βασικά, είναι εκλογές 
γοήτρου για τον πρωθυπουργό, Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ, που δίνει μάχη 
για να κερδίσουν οι Λίμπεραλ του-
λάχιστον μια έδρα από τους Εργα-
τικούς, οι οποίοι αμύνονται για να 
μην χάσουν ούτε μια από τις τέσσε-
ρεις έδρες τους που κινδυνεύουν.
Η Πολίν Χάνσον, θα βοηθήσει τον 
Μάλκολμ Τέρνμπουλ να πετύχει 
τον στόχο του με τις προτιμήσεις 
των ψηφοφόρων της, που, όμως, 
δεν ακολουθούν πάντα τις επιλογές 
της. Η κα Χάνσον έχει κάνει μεγά-

λη αλλαγή στις πολιτικές της και 
από δήθεν φανατική υποστηρίκτρια 
των φτωχών και αδικημένων, έγινε 
συνήγορος τού Λίμπεραλ Πάρτι και 
των μεγάλων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκο-
πήσεις, οι  προβλέψεις για το εκλο-
γικό αποτέλεσμα στις πέντε έδρες 
είναι:
* PERTH (Δ. Αυστραλία): 99% νίκη 
των Εργατικών χωρίς Λίμπεραλ 
αντίπαλο.
* FREMANTLE (Δ. Αυστραλία): 
99% νίκη των Εργατικών χωρίς Λί-
μπεραλ αντίπαλο.
* BRADDON (Τασμάνια): 56% νίκη 
των Εργατικών με Λίμπεραλ αντίπαλο.
* LONGMAN (Κουίνσλαντ): 65% 

νίκη των Λίμπεραλ με την βοήθεια 
τής Πολίν Χάνσον.
* MAYO (Νότια Αυστραλία): 81% 
νίκη τής Centre Alliance με Λίμπε-
ραλ αντίπαλο.
Να συμπληρώσω ότι οι Εργατικοί 
πιστεύουν πως θα κερδίσουν τελι-
κά το LONGMAN επειδή δεν είναι 
δημοφιλής ο Λίμπεραλ υποψήφι-
ος.
Αν οι Λίμπεραλ δεν κερδίσουν 
έστω μια βουλευτική έδρα, που 
θα χάσουν οι Εργατικοί, θα αμφι-
σβητηθεί η ηγεσία τού Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ από τους νεοσυντηρη-
τικούς στο Κόμμα του. Το ίδιο θα 
συμβεί στο Εργατικό Κόμμα με τον 
Μπιλ Σόρτεν, αν η αντιπολίτευση 

χάσει βουλευτική έδρα για πρώτη 
φορά σε 100 χρόνια.
Αποψή μου, όμως, είναι πως ούτε 
ο πρωθυπουργός, ούτε ο αρχηγός 
τής αντιπολίτευσης κινδυνεύουν 
με... απόλυση από τις ηγετικές θέ-
σεις τους. 
Γιατί ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ είναι 
πολύ πιο δημοφιλής από τον Μπιλ 
Σόρτεν, ο οποίος δεν έχει σοβαρό 
αντίπαλο για την αρχηγία, εκτός 
-ίσως- από τον Ανθονι Αλμπανίζ.
Παρόλα αυτά οι δύο μονομάχοι δί-
νουν σκληρές μάχες και στην πο-
λιτική είναι αποφασιστικές οι τε-
λευταίες ημέρες μιας προεκλογικής 
εκστρατείας, όταν πολλά μπορούν 
να συμβούν...
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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν...
Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πρωθυ-
πουργός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, εμί-
σησε τον πλούτο του επειδή κυνηγάει 
κατά πόδας την δόξα.
Αλλά δεν μπορούμε και να πούμε, ότι 
είναι ο ίδιος άνθρωπος που γνωρίσα-
με σαν ηγέτη τού κινήματος για την 
προεδρική δημοκρατία. Ανθρωπος με 
αρχές, άφοβος μαχητής που συγκρού-
στηκε με τους μεγάλους και τρανούς 
άρχοντες τού οικονομικού κατεστημέ-
νου, φίλος τού περιβάλλοντος κλπ.
Αλλά για να κρατηθεί στην αρχηγία τού 
Λίμπεραλ Πάρτι συμμάχησε με συ-
ντηρητικούς πρώην φίλους τού Τόνι 
Αμποτ για να τον εκτοπίσει και συνθη-
κολόγησε με τη συνείδησή του.
Εκτός από την υψηλή προστασία που 
προσφέρει γενναιόδωρα στις μεγά-
λες επιχειρήσεις και τους κροίσους, 
αδικεί τους συνταξιούχους και μερο-
καματιάρηδες, ανέχεται την μείωση 
μισθών και υιοθετεί ρατσιστικές προ-
τάσεις εναντίον των μεταναστών.
Τώρα συζητείται η πρόταση να υπο-
χρεούνται οι υποψήφιοι μετανάστες 
να υιοθετούν τις αρχές των Αυστρα-
λών, να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσ-
σα και να είναι υποχρεωμένοι να κα-
τοικήσουν στην επαρχία τής αχανούς 
αυτής χώρας.
Πόσοι από εμάς και άλλες εθνικότητες 
γνωρίζαμε αγγλικά όταν ήρθαμε στην 
Αυστραλία; Μάς εμπόδισε αυτό να δι-
ακριθούμε σαν μειονότητα με την ερ-
γατικότητα και το εμπορικό δαιμόνιό 
μας, με την νομιμοφροσύνη και γεν-
ναιοδωρία μας, με τη συμμετοχή μας 
στα κοινά και την ανατροφή των παι-

διών μας που διαπρέπουν σε όλους 
τους τομείς; 
Και ποιές αυστραλιανές αρχές πρέ-
πει να υιοθετήσουν οι μετανάστες, για 
να τις μάθω και εγώ; Οταν ήρθα στην 
Αυστραλία πριν 60 χρόνια ένιωσα τον 
ρατσισμό, έβλεπα τους Αυστραλούς 
να παραπαίουν μεθυσμένοι και να χά-
νουν το μεροκάματό τους στον τζόγο. 
Οι πρώτοι κάτοικοι τής Αυστραλίας 
ήταν ένα περιφρονημένο έθνος χωρίς 
ανθρώπινα δικαιώματα, στη μετανά-
στευση υπήρχαν κανονισμοί για να 
διατηρηθεί η «Λευκή Αυστραλία» και 
οι μετανάστες να μη διδάσκονται τη 
γλώσσα τους για να αφομοιωθούν στο 
αγγλοαυστραλιανό περιβάλλον.
Στα 60 χρόνια όλα έχουν αλλάξει με 
δικούς μας αγώνες και την βοήθεια 
φωτισμένων Αγγλοαυστραλών ηγε-
τών, όπως τού Γκοφ Ουίτλαμ και τού 
Μάλκολμ Φρέιζερ. 
Οι Αυτόχθονες έχουν αποκτήσει αν-
θρώπινα δικαιώματα, η αφομοίωση 
των μεταναστών ανήκει στο παρελθόν, 
όπως η πολιτική τής «Λευκής Αυστρα-
λίας» στην μετανάστευση.
Ποιές αρχές πρέπει να υιοθετήσουν οι 
νεομετανάστες, λοιπόν; Την αφοσίωση 
στον θεσμό τής οικογένειας, στο εργα-
τικό ήθος, στην μόρφωση και πρόοδο 
των παιδιών τους, στην απόκτηση πε-
ριουσίας; 
Να μην τρελαθούμε, αυτές είναι πα-
γκόσμιες και διαχρονικές αρχές. 
Οι ρατσιστές θα πουν ότι οι μουσουλ-
μάνοι δεν σέβονται τις γυναίκες τους 
και τις αναγκάζουν να φορούν τη μα-
ντήλα και την μπούρκα. Σωστό, αλλά 
οι μουσουλμάνοι δεν σκοτώνουν μια 

γυναίκα κάθε βδομάδα, ούτε είναι 
παιδοκτόνοι. 
Με 150 εθνότητες στην Αυστραλία, 
ασφαλώς βλέπουμε ενοχλητικές συ-
νήθειες και συμπεριφορές, ενοχλητι-
κές αλλά όχι επικίνδυνες, Κακοποιά 
στοιχεία υπάρχουν σε κάθε φυλή και 
θρήσκευμα, ακόμη και ανάμεσά μας...
Μια άλλη καταγγελία είναι πως πολ-
λοί νεομετανάστες δεν σέβονται το 
θεσμό τής δημοκρατίας. Σωστό και 
αυτό, αλλά είναι μόνο αυτοί; Μήπως οι 
Αυστραλοί και άλλοι ακροδεξιοί  φασί-
στες είναι οι Ηρακλείς τού δημοκρατι-
κού πολιτεύματος;
Εν κατακλείδι θα πω ότι οι μετανάστες 
πρόσφεραν στην Αυστραλία πολύ πε-
ρισσότερα από όσα έλαβαν και βοή-
θησαν  στη δημιουργία της σύγχρονης 
πολυεθνικής και πολυπολιτιστικής 
χώρας μας που θαυμάζει η οικου-
μένη. Είναι ώρα τώρα για βαθιές το-
μές; Ας μη χαλάσουμε τη συνταγή. Οι 

Αυστραλοί λένε if it ain’t broke, don’t 
fix it, μην επιδιορθώνεις κάτι που δεν 
έχει χαλάσει...

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημε-
ρίδα των Συντακτών:
«Εντυπωσιακή η ταχύτητα με την 
οποία η Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά 
της μέσα ενημέρωσης προωθούν την 
υπόθεση που αφορά τα αδέλφια του 
πρωθυπουργού. Οσο εντυπωσιακή 
ήταν η αφωνία τους όταν στην επικαι-
ρότητα έπαιζαν θέματα που ενέπλεκαν 
τον αρχηγό της Ν.Δ., κορυφαία στελέ-
χη της συντηρητικής παράταξης και 
παράγοντες των μέσων ενημέρωσης 
που στηρίζουν τη Δεξιά.»

Καλόο!
- Οι φακές γιέ μου θέλουν γύρω στα 
20 λεπτά για να βράσουν και να φας.
- Είπες «γύρο» μάνα; Τί γύρο;


