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Το εκλογικό αποτέλεσµα των 
εκλογών της Κυριακής ενδέ-
χεται να είναι ένα νέο αδιέξο-

δο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα 
και σε τρίτη εκλογική αναµέτρηση, 
αναφέρει σε άρθρο της η εφηµε-
ρίδα «The Australian Financial 
Review». Σύµφωνα µάλιστα µε 
αναλυτή της συµβουλευτικής εται-
ρείας Independent Strategy «θα 
είναι δύσκολο να προκύψει η 
απαραίτητη αυτοδυναµία είτε για 
τη Ν∆ είτε για τον ΣΥΡΙΖΑ ακόµα 
και µε τη διαµόρφωση σχηµάτων 
συνασπισµού».

Η εφηµερίδα διατείνεται ότι 
ασχέτως µε το εκλογικό αποτέλε-
σµα «η Ελλάδα θα αντιµετωπίσει 
την κορύφωση της κρίσης προς 
το τέλος του έτους, καθώς δεν 
θα δύναται να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της και η Γερµανία 
θα πρέπει και πάλι να αποφασί-
σει εάν θα είναι διατεθειµένη να 
εγκρίνει νέα οικονοµική στήριξη. 
Και τότε η απόφαση θα είναι αρ-
νητική, καθώς όλα δείχνουν ότι 
µετά τη συµφωνία που πέτυχε η 
Ισπανία µε «εξαιρετικά ευνοϊκούς 
όρους» θεωρείται βέβαιο ότι «θα 
υπάρξει κάποια µικρή επιείκεια 
τόσο για την Ελλάδα όσο και για 
την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, 
ως αντιστάθµισµα για τους δικούς 
τους επαχθείς όρους λιτότητας».

Στο µεταξύ, στην εφηµερίδα 
«The Australian» δηµοσιεύθηκε 
άρθρο σύµφωνα µε το οποίο «όλο 
και περισσότεροι Έλληνες πολίτες 
προβαίνουν στην αγορά όπλων 

για την ασφάλειά τους, εξαιτίας της 
αύξησης των περιστατικών βίας 
και µικροκλοπών, µετά τη µείωση 
κατά 20% του µέσου εισοδήµατος, 

αλλά και της ανασφάλειας που 
προέρχεται από την ανησυχητι-
κή προεκλογική πόλωση η οποία 
κρύβει πληθώρα κινδύνων».

Η αβεβαιότητα για το αποτέλε-
σµα των εκλογών, που «ενδεχο-
µένως να βυθίσει περαιτέρω τη 
χώρα στην ύφεση, καλλιεργεί τις 

ιδανικές συνθήκες για εκδήλωση 
πολιτικής βίας αλλά και καθηµε-
ρινής βίας στον δρόµο, µικροκλο-
πών και διαρρήξεων», σύµφωνα 
µε τις απόψεις του κ. Καρύδη, 
εγκληµατολόγου στο Πανεπιστή-
µιο Πελοποννήσου. 

Ο ίδιος υποστηρίζει, κατά το 
άρθρο, ότι «το κόµµα της Χρυσής 
Αυγής εκµεταλλεύεται τον «ηθικό» 
πανικό, τον φόβο και την ανασφά-
λεια που επικρατούν τώρα στην 
Ελλάδα αλλά και την αίσθηση ότι 
το κράτος είναι πολύ αδύναµο για 
να προστατεύσει τον πολίτη, και 
αυτοπαρουσιάζεται ως ο σωτήρας, 
µε επιθέσεις εναντίον µεταναστών 
και βουλευτών αντίπαλων κοµµά-
των». Υποστηρίζεται ότι «η κατά-
σταση έγινε πιο έκρυθµη µετά το 
περιστατικό όπου νέος 24 ετών 
πυροβόλησε θανάσιµα διαρρήκτη 
ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν 
µετανάστης αλβανικής καταγωγής, 
πράξη η οποία επικροτήθηκε από 
παριστάµενους γείτονες, καταδει-
κνύοντας τη διαµόρφωση µιας 
νέας κοινωνικής ψυχολογίας».

Τέλος, σχολιάζεται ότι «έντονος 
είναι ο προβληµατισµός της πλει-
ονότητας των Ελλήνων σχετικά 
µε το περιστατικό χειροδικίας από 
βουλευτή του κόµµατος της Χρυσής 
Αυγής εναντίον της βουλευτού του 
ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη κατά τη διάρ-
κεια ζωντανής εκποµπής, ενέργεια 
η οποία επιδοκιµάστηκε από το 
κόµµα του, το οποίο εν συνεχεία 
κατηγόρησε τη βουλευτή του ΚΚΕ 
για επικοινωνιακή συνοµωσία».

Εκ µέρους της Χρυσής 
Αυγής, ο Ηλίας Πανα-
γιώταρος δήλωσε πρό-

σφατα σε αυστραλιανό κρα-
τικό κανάλι ότι το κόµµα του 
σχεδιάζει να δηµιουργήσει 
τέσσερα παραρτήµατα στην 
Αυστραλία, γεγονός που 
θορύβησε τους Αυστραλούς 
πολιτικούς. Τα σχέδια της 
Χρυσής Αυγής πήραν δηµο-
σιότητα και από την εβραϊκή 
εφηµερίδα «Jewish News», 
που έχει σηµαντική επιρ-
ροή, προκαλώντας την έντο-
νη αντίδραση της εβραϊκής 
κοινότητας της Αυστραλίας. 
Παράλληλα, όµως, έχουν 
προκαλέσει και την έντονη 
αντίδραση της οµογένειας 
που θεωρείται ότι προσβάλ-
λεται και διασύρεται από 
τις ενέργειες µεµονωµένων 
ατόµων που µιλούν στο όνο-
µα του Ελληνισµού.

«Οποιαδήποτε σκέψη 
για παρουσία νεοναζί στην 

αυστραλιανή πολιτική προ-
καλεί αποτροπιασµό στην 
εβραϊκή παροικία. Στην πο-
λυπολιτισµική κοινωνία µας, 
που ζει αρµονικά, δεν έχουν 
θέση οι εξτρεµιστές», δήλω-
σε η πρόεδρος του Συµβου-
λίου Εβραίων της Βικτώριας, 
Νίνα Μπασάτ. Ο οµογενής 
πολιτειακός υπουργός Πο-
λυπολιτισµού της Βικτώριας, 
Νίκος Κότσιρας, δήλωσε ότι 
καταδικάζει απερίφραστα 
την πολιτική του ρατσισµού 
και τους αρνητές του Ολο-
καυτώµατος, όπως είναι η 
«ακροδεξιά Χρυσή Αυγή» 
και σηµείωσε ότι οι απόψεις 
της αποτελούν προσβολή για 
τις χιλιάδες των Ελλήνων 
που έπεσαν µαχόµενοι τον 
ναζισµό. «Στην Αυστραλία 
αυτές οι απόψεις δεν έχουν 
θέση», είπε ο κ. Κότσιρας.

«Η δηµοκρατική οµογέ-
νεια δεν δέχεται στις τάξεις 
της νεοναζιστικές απόψεις. 

Και µόνον η σκέψη ότι 
µπορεί να δηµιουργηθούν 
παραρτήµατα της Χρυσής 
Αυγής στην Αυστραλία µας 
ανατριχιάζει», τόνισε ο οµο-
γενής Εργατικός βουλευτής 
και πρόεδρος της Παγκό-
σµιας ∆ιακοινοβουλευτικής 
Ένωσης Ελληνισµού, Γιάν-
νης Πανταζόπουλος, και 
κάλεσε τον ελληνικό λαό να 
θέσει εκτός Βουλής το συγκε-
κριµένο κόµµα.

Ο αρχηγός της αντιπολί-
τευσης στην οµοσπονδιακή 
γερουσία, Έρικ Άµπετζ, χα-
ρακτήρισε «ανατριχιαστικό» 
το ενδεχόµενο να έχει πα-
ρουσία στην Αυστραλία «µια 
εθνικιστική εξτρεµιστική 
οργάνωση». Οι Αυστραλοί, 
πρόσθεσε, καλά θα κάνουν 
να επαγρυπνούν και να 
προστατεύουν τα αγαθά της 
δηµοκρατίας, της ελεύθερης 
έκφρασης, της ισότητας και 
της ανεκτικότητας.

Τρίτο γύρο εκλογών  στην Ελλάδα 
φοβάται η Αυστραλία

Ανεπιθύµητη η Χρυσή Αυγή στην Αυστραλία

«Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 
∆ΕΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επιτροπή του Macquarie University Hellenic Studies Foundation 
σε συνεργασία με τον οργανισμό της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 

(τμήμα ΑΝΑΤΟΛΗ) έχει την τιμή να σας προσκαλέσει 
όπως παρευρεθείτε στην ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη 

στον αείμνηστο “Βασίλη Γεωργίου”
πρωτεργάτη του τμήματος Ελληνικών Σπουδών 

στο Πανεπιστήμιο του Μακουώρυ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξένου 

Αξ. Κου Βασιλείου Μ. Τόλιου
Θα λάβει χώρα την Παρασκευή στις 22 Ιουνίου  2012 στις 7:30 μ.μ. 

στο Venus Reception Centre 20 Belgrave St. Kogarah NSW
Είσοδος μετά φαγητού και ποτού $ 75.00

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Το τμήμα έχει την ανάγκη μας να διατηρηθεί.

Πληροφορίες και κλείσιμο θέσεων 
Απάντηση μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012
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