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Σοφά λόγια
«Ο καλύτερος τρόπος για να τα κατα-
φέρεις είναι ποτέ να μη συγχωρείς 
έναν εχθρό και ποτέ να μη ξεχνάς 
έναν φίλο.» - 
Walter Winchell, 1897-1972, Αμε-
ρικανός δημοσιογράφος

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην 
Εφημερίδα των Συντακτών:
«Στο τηλεοπτικό μήνυμά του για 
τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη ο 
πρωθυπουργός εμφανίστηκε χω-
ρίς γραβάτα. Στο τηλεοπτικό μή-
νυμά του για τα μέτρα ενίσχυσης 
της οικονομίας φορούσε γραβάτα. 
Ελπίζω, στο τηλεοπτικό μήνυμά 

του για το άνοιγμα του τουρισμού 
να μη βγει με μαγιό και βατραχο-
πέδιλα.»

Καλόο!
Μια γυναίκα ξυπνάει στις 4 την νύ-
χτα και δεν βρίσκει τον άντρα της 

στο κρεβάτι. Σηκώνεται και τον ψά-
χνει στο σπίτι… Τον βλέπει να κά-
θεται στην κουζίνα με ένα μπουκάλι 
ουίσκι και ένα δάκρυ να κυλάει από 
τα μάτια του…
-Αγάπη τι έχεις; Τι έπαθες;
-Θυμάσαι πριν 20 χρόνια που εγώ 
ήμουν 18 και εσύ 16 και κάναμε 
έpωτα για πρώτη φορά στην κρεβα-
τοκάμαρα των γονιών σου;
-Ναι αγάπη μου θυμάμαι.
-Θυμάσαι επίσης που ο πατέρας σου 
μου είπε πως είτε θα σε παντρευτώ 
είτε θα πάω φυλακή που κοιμήθηκα 
μαζί σου ενώ ήσουν ακόμα ανήλικη;
-Ναι αγάπη μου, το θυμάμαι. Αλλά 
γιατί είσαι έτσι;
-Σήμερα θα είχα αποφυλακιστεί….

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Όμως, δεν φταίει μόνο η κα Μακέι, στο 
κάτω τής γραφής είναι εκλεγμένη αρ-
χηγός και προφανώς χαίρει εμπιστοσύ-
νης από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Τί κάνουν οι υπόλοιποι βουλευτές που 
την ανέχονται στην ηγεσία τού Κόμμα-
τος; Δεν υπάρχουν καλύτεροι υποψή-
φιοι για την αρχηγία; 
Ασφαλώς υπάρχουν και στο νου μου 
έρχεται το όνομα τού Στηβ Κάμπερ, 
όχι επειδή είναι ελληνικής καταγωγής, 
αλλά επειδή έχει αρχηγική παρουσία, 
είναι μετριοπαθής, έχει μεγάλες οικο-
νομικές γνώσεις και ενδιαφέρεται για 
τα προβλήματα στην κοινωνία μας. 
Χαρακτηριστικά, ο πρώην Εργατικός 
πρέμιερ, Μόρρις Ιέμα, δήλωσε ότι πρό-
κειται για την χειρότερη δημοσκόπηση 
που έχει δει και χρειάζονται σημαντι-
κές αλλαγές για να αποφευχθεί εκλογι-
κή πανωλεθρία το 2023.
«Είναι αποκαρδιωτικό το συμπέρασμα 
τής δημοσκόπησης και οι Εργατικοί 
ψηφοφόροι δικαιούνται περισσότερα 
από το Κόμμα τους. Αυτοί οι αριθμοί 
βασικά είναι ένδειξη ότι τα τελευταία 
δέκα χρόνια πήγαν χαμένα», είπε ο κ. 
Ιέμα που σπάνια μιλάει δημόσια για 
τους πρώην συναδέλφους του και είναι 
ο τελευταίος Εργατικός ηγέτης που κέρ-
δισε εκλογές το 2007.
«Ποτέ δεν φανταστήκαμε πως το 2007 
θα ήταν η τελευταία φορά που θα κερ-
δίζαμε εκλογές», συνέχισε ο κ. Ιέμα.
Ενώ, λοιπόν, το Εργατικό Κόμμα βολο-
δέρνει περιμένοντας την καταστροφή, 
η Λίμπεραλ κυβέρνηση έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη τού εκλογικού σώ-

ματος και η πρέμιερ κα Μπερεζίκλιαν 
μεσουρανεί στις δημοσκοπήσεις, αφού 
ξεπέρασε την αισθηματική περιπέτειά 
της με κάποιον συνάδελφο που εκμε-
ταλλεύτηκε τον έρωτά τους. 
Η κα Μακέι το είχε εκμεταλλευτεί πολι-
τικά με συνεχείς δηλητηριώδεις επιθέ-
σεις εναντίον τής πρέμιερ, αμφισβητώ-
ντας την εντιμότητά της. Όμως, αυτές οι 
επιθέσεις έγιναν μπούμεραγκ εναντίον 
τής κας Μακέι που τώρα αυτή κινδυ-
νεύει να χάσει όχι μόνο την αρχηγία, 
αλλά και να μείνει εκτός Βουλής…
Το πρόβλημα με την ηγεσία στο Εργα-
τικό Κόμμα δεν περιορίζεται μόνο στη 
ΝΝΟ, γιατί δική μου πρόβλεψη είναι 
πως και ο Ανθονι Αλμπανίζ θα βρε-
θεί σε δύσκολη θέση στην ομοσπονδι-
ακή Βουλή. Ο κ. Αλμπανίζ, δεν πια ο 
φλογερός αγωνιστής τού χθες και άνευ 
αντιπάλου, ο πρωθυπουργός, Σκοτ 
Μόρρισον, είναι πια κυρίαρχος στην 
πολιτική.
Η πρόσφατη συμμετοχή του στη σύ-
σκεψη των τεσσάρων ηγετών ΗΠΑ, Ια-
πωνίας, Ινδίας και Αυστραλίας για την 
αντιμετώπιση τού κινδύνου από την 
Κίνα, ασφαλώς θα αυξήσει περαιτέρω 
την δημοτικότητά του. Αν και τα σεξου-
αλικά σκάνδαλα στο Κοινοβούλιο μπο-
ρεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες.
Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να δω το Ερ-
γατικό Κόμμα να κερδίζει εκλογές με 
αρχηγό τον κ. Αλμπανίζ.
Κρίμα που ένα από τα πιο λαμπρά αστέ-
ρια τού Κόμματος, η Πέννυ Γουόγκ, εί-
ναι γυναίκα, είναι λεσβία και είναι κι-
νεζικής καταγωγής…   

Α
ν γίνονταν τώρα πολιτειακές 
εκλογές, η αρχηγός τού Εργατι-
κού Κόμματος στη ΝΝΟ, Τζόντι 
Μακέι, θα κινδύνευε να χάσει 

τη βουλευτική έδρα της, σύμφωνα με 
τον Εργατικό δημοσκόπο Redbridge. Η 
οποία δημοσκόπησή του προβλέπει την 
χειρότερη εκλογική ήττα σε 120 χρό-
νια για το Εργατικό Κόμμα με μόνο το 
23,9% των ψηφων.
Γιατί δεν έπεσα από τα σύννεφα διαβά-
ζοντας την οδυνηρή για το Κόμμα πρό-
βλεψη;
Επειδή, πιστεύω ότι η κα Μακέι είναι η 
χειρότερη αρχηγός αντιπολίτευσης που 
έχω δει στα 60 και πλέον χρόνια που 
παρακολουθώ την πολιτική στην Αυ-
στραλία, αλλά και το Εργατικό Κόμμα 
έχει χάσει το δρόμο του.
Αυτή η πολιτικός δεν κάνει αντιπολί-
τευση, δηλητήριο χύνει κάθε φορά που 
θα μιλήσει στην πολιτειακή Βουλή με 
ένα άσβεστο μίσος κυρίως για την πρέ-
μιερ Γκλάντις Μπερεζίκλιαν.
Η σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εί-
ναι καθήκον για κάθε αρχηγό τής αντι-
πολίτευσης και είδα αμέτρητες τέτοιες 
συγκρούσεις στο εθνικό Κοινοβούλιο 
στην Καμπέρρα. Όμως ποτέ δεν είδα 
πολιτικό με τόσο μίσος στην ματιά του 
και τόσο βιτριόλι από τα χείλη του.
Οι Αυστραλοί φημίζονται για το fair 
go και για την υποστήριξή τους στον 
underdog και γι’ αυτό λένε πως δεν 
κλωτσάς τον αντίπαλό σου όταν βρί-
σκεται στο έδαφος. Γι’ αυτό τους αγαπώ 
και συγχωρώ τα άλλα ανθρώπινα ελατ-
τώματά τους.

Η σκληρή 
κριτική στην 
κυβέρνηση 
είναι καθήκον 
για κάθε αρχη-
γό τής αντιπο-
λίτευσης και 
είδα αμέτρητες 
τέτοιες συ-
γκρούσεις στο 
εθνικό Κοινο-
βούλιο στην 
Καμπέρρα. 

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΗ ΝΝΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ!

Γιατί πρέπει να παραιτηθεί 
η Τζόντι Μακέι από την ηγεσία


