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Στην κόψη τού ξυραφιού 
το εκλογικό αποτέλεσμα
Α

ύριο θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλο-
γές σε πέντε βουλευτικές έδρες, από τις 
οποίες το Εργατικό Κόμμα θεωρείται σί-
γουρο ότι θα κερδίσει τις δύο, ενώ υπάρ-

χουν αμφιβολίες για τις άλλες δύο, την Λόνγκμαν 
στο Κουίνσλαντ και την Μπράντον στην Τασμα-
νία, που πιθανόν να κερδίσουν οι Λίμπεραλ.
Αν κερδίσουν οι Λίμπεραλ έστω μια έδρα από 
τους Εργατικούς, θα είναι η πρώτη φορά σε εκατό 
περίπου χρόνια που η κυβέρνηση κερδίζει βου-
λευτική έδρα από την αντιπολίτευση. 
Οποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν 
πρόκειται ν’ αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην 
Καμπέρρα, γι’ αυτό έχω γράψει πως πρόκειται 
για εκλογές γοήτρου. Και γι’ αυτό έχουν γίνει 
προεκλογικές υποσχέσεις με κόστος για τους φο-
ρολογούμενους εκατοντάδων εκατομμυρίων δο-
λαρίων από τα δύο κόμματα στους ψηφοφόρους 
των δυο εδρών. 
Μακροπρόθεσμα, όμως, ίσως οι εκλογές αύριο 
να είναι πρόβα τζενεράλε για τις εθνικές εκλογές 
και την ημερομηνία που θα διεξαχθούν, ανάλογα 
με το αποτέλεσμα.
Αν η κυβέρνηση Τέρνμπουλ κερδίσει τουλάχι-
στον μια έδρα αυξάνοντας το ποσοστό των ψή-

φων που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το 
Λίμπεραλ Πάρτι, πιθανόν ο πρωθυπουργός Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ ν’ αποφασίσει πρόωρες εκλογές 
φέτος πριν το τέλος τού χρόνου. Διαφορετικά, θα 
εξαντλήσει τη θητεία τής κυβέρνησής του μέχρι 
τού χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. 
Δεν πιστεύω ότι ο κ. Τέρνμπουλ θ’ αντιμετωπί-
σει πρόβλημα ακόμη και αν αποτύχει η Λίμπεραλ 
υποψήφια στην έδρα Mayo της Νότιας Αυστρα-
λίας, με το βαρύ όνομα Τζορτζίνα Ντάουνερ. Με 
παππού και πατέρα πρωτοκλασσάτους πρώην Λί-
μπεραλ υπουργούς και διπλωμάτες.
Αντίθετα, ο Μπιλ Σόρτεν θα στηριχτεί στη δεξιά 
πτέρυγα τού Κόμματός του για να κρατηθεί στην 
αρχηγία, αν το Εργατικό Κόμμα πάθει εκλογι-
κή καθίζηση. Ηδη ένας βουλευτής δήλωσε πως 
«βρέξει – χιονίσει», ο κ. Σόρτεν δεν πρόκειται να 
χάσει την αρχηγία.
Γενικά, το Εργατικό Κόμμα θα έπρεπε σήμερα να 
βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση ύστερα από το 
πολύ καλό αποτέλεσμα στις τελευταίες εκλογές, 
όταν πλησίασε πολύ τα κυβερνητικά έδρανα στην 
ομοσπονδιακή Βουλή. 
Παρόλο που σε 37 συνεχείς δημοσκοπήσεις οι 
Εργατικοί ήταν το πρώτο κόμμα, ο Μπιλ Σόρτεν 

σε καμμία δεν ήταν ο προτιμητέος για την πρω-
θυπουργία.
Αν κρίνουμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, 
με δημοφιλή πρωθυπουργό, οι Λίμπεραλ θα 
μπορούσαν εύκολα να καλύψουν την διαφορά 
δύο ποσοσταίων μονάδων και να κερδίσουν τις 
επόμενες εθνικές εκλογές.
Πιστεύω, ότι για την κατάσταση αυτή δεν φταίει 
μόνο ο κ. Σόρτεν επειδή δεν είναι δημοφιλής, 
φταίνε και οι ικανότατοι και έμπειροι  συνάδελ-
φοί του, που είναι αρκετοί και δεν μπαίνουν 
μπροστά για να καλύψουν τις ελλείψεις του αρ-
χηγού τους.
Ο Ανθονι Αλμπανίζ, η Τάνια Πλίμπερσεκ, η Πένι 
Γουόνγκ,  ο Κρις Μπόουεν, ο Τόνι Μπέρκ, ο 
Μαρκ Μπάτλερ, θα μπορούσαν επάξια ν’ αντικα-
ταστήσουν τον Μπιλ Σόρτεν. Θα μπορούσαν να 
παίξουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμε-
τώπιση τού Μάλκολμ Τέρνμπουλ που, εδώ που 
τα λέμε,  δεν περιστοιχίζεται και από ευφυίες τής 
πολιτικής.
Εγώ, τουλάχιστον, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κά-
ποιον που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει, 
εκτός από την Τζούλι Μπίσοπ, φυσικά, που δεν 
είμαι σίγουρος αν θα την ενδιέφερε η αρχηγία...

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΥΡΙΑΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αρχιερέας Φαρισαίος
Μπούμερανγκ έγιναν οι αντιχριστια-
νικές απάνθρωπες δηλώσεις τού Μη-
τροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιου 
την ώρα που η Ελλάδα θρηνεί του-
λάχιστον 77 νεκρούς από την φονική 
πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική και 
ο πρωθυπουργός κήρυξε τριήμερο 
εθνικό πένθος.
Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρό-
σιος αποδίδει την τραγωδία σε «Θεία 
δίκη» εξαιτίας του «άθεου πρωθυ-
πουργού» που είναι «ο υπεύθυνος για 
την απομάκρυνση του Νεοέλληνα από 
το δρόμο του Θεού»!
Με ανάρτησή του στο προσωπικό 
του μπλογκ μεταξύ άλλων μιλάει για 
«άθεους πρωθυπουργούς και επιτε-
λεία που με την αθεΐα τους διεγείρουν 
την οργή του Θεού!».
Στον Μητροπολίτη Αμβρόσιο απά-
ντησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρου-
πόλεως Ανθιμος, που δεν μάσησε τα 
λόγια του τονίζοντας «Φτάνει πια Αγιε 
Καλαβρύτων. Δεν είναι ο Χριστός μας, 
αυτός που τάχα εκφράζετε». 
Μεταξύ άλλων στην μακροσκελή 
απάντησή του, ο Μητροπολίτης Ανθι-

μος έγραψε στον Αμβρόσιο:
«Σεβασμιώτατε, σήμερα, που ο άν-
θρωπος είναι «πιο κοντός από τη λύπη 
του», σήμερα που ο καλύτερος λόγος 
είναι η σιωπή και η προσευχή, επινο-
ήσατε να επειδείξετε μια καρικατούρα 
Εκκλησίας, που δεν έχει καμιά σχέση 
με τον Χριστό. Επιλέξατε την επίθεση 
και την απόδοση προθέσεων. Επιλέ-
ξατε το δρόμο της διαίρεσης και της 
γενίκευσης του φόβου. Μιλήσατε για 
έναν Θεό οργισμένο, ο οποίος τιμωρεί 
τους ανθρώπους, τάχα εξαιτίας της 
«αθεΐας» των κρατούντων της κι όχι 
εξαιτίας της υποκρισίας των αξιωμα-
τούχων της.  
Σεβασμιώτατε, λυπάμαι, αλλά ο «άθε-
ος» Πρωθυπουργός μίλησε με πε-
ρισσότερη ανθρωπιά και ευαγγελική 
πραότητα για τους πονεμένους της 
πυρκαϊάς από ότι εσείς. Κάλεσε τον 
πληγωμένο λαό μας σε ενότητα και 
ομοψυχία, ενώ εσείς εξαπολύσατε 
κήρυγμα μίσους, κήρυγμα αντιχρι-
στιανικό, απάνθρωπο. Φτάνει πιά! Δεν 
είναι ο Χριστός μας, αυτός που τάχα 
εκφράζετε. Δεν είναι έτσι η Ορθόδοξη 
πίστη μας, αυτή που τάχα υπηρετείτε. 

Όποιος υπηρετεί την Πίστη μας, τσα-
λαπατώντας τον άνθρωπο, τότε αυτός 
μετατρέπει την Πίστη μας σε στεγνή 
και στυφή ιδεολογία, όπως ήταν ο 
φασισμός, ο ναζισμός και ο κομμου-
νισμός. Ορθόδοξη Πίστη ερήμην του 
ανθρώπου ή σε βάρος του άνθρώ-
που, δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να 
υπάρχει. Φτάνει, λοιπόν, άγιε Καλα-
βρύτων! Αντί να εκτοξεύετε μύδρους, 
βρείτε τη δύναμη, έστω τώρα, να 
σταθείτε στο πλευρό του ανθρώπου, 
στο όνομα της κοινής και αδιαίρετης 
αγάπης, του Πατρός, του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος».
Σύντομη, αλλά σκληρή ήταν και η 
απάντηση που έδωσε από την πλευρά 
του, ένας νέος παπάς από την Καλα-
μάτα, ο πατήρ Νεόφυτος, με ανάρτησή 
του στο Facebook για τις αθλιότητες 
του μητροπολίτη Καλαβρύτων.
«Σεβόμαστε τους πάντες ιδιαιτέρως 
δε τους ανθρώπους της τρίτης ηλι-
κίας, όμως σε έναν συγκεκριμένο 
υπερήλικα πρέπει κάποιος να του πει 
ένα… «ΣΚΑΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ», σταμάτα 
να πονάς και να σκανδαλίζεις τον ορ-
θόδοξο και μη κόσμο, δεν σου φταίει 

ο Χριστός και η Εκκλησία σε τίποτε, 
σταμάτησε να τους βάζεις μπροστά 
για να βγάζεις την κακία σου. Είμα-
στε παπάδες και τα λόγια μας πρέπει 
να είναι ΑΜΒΡΟΣΙΑ και ΝΕΚΤΑΡ στις 
ψυχές των ανθρώπων όχι ΧΟΛΗ και 
ΞΥΔΙ», έγραψε χαρακτηριστικά ο πα-
τήρ Νεόφυτος.

Η Ελλάδα στα μαύρα
Ο απανταχού Ελληνισμός μετρά και 
θρηνεί τούς νεκρούς του από ακόμη 
μια τραγωδία που έπληξε την πατρίδα 
μάνα μας. Την ελληνική λέξη «τραγω-
δία» έχουν υιοθετήσει σχεδόν όλες οι 
ευρωπαϊκές γλώσσες, ίσως και άλλες, 
για να εκφράσουν τον θρήνο, τον πόνο 
και απόγνωση για την απώλεια αν-
θρώπινης ζωής.
Ο Ελληνισμός στην Αυστραλία συμ-
μετέχει στο πένθος των αδελφών μας 
στην Ελλάδα σε κάθε ελληνικό σπίτι 
στους Αντίποδες.
Εύχομαι να διαψευστούν οι εικασίες 
πως η τραγωδία αυτή είναι συνέπεια 
εγκληματικών ενεργειών, γιατί τέτοιες 
σατανικές πράξεις δεν μπορεί να συλ-
λάβει ο ανθρώπινος νους...  

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


