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O
ι Αυστραλοί χαρακτηρίζουν 
σαν ανόητη εποχή (silly 
season) την περίοδο των εορ-
τών και ίσως γι’ αυτό ακούµε 

απίστευτες ανοησίες από πρωτοκλασ-
σάτα στελέχη τής κυβέρνησης και 
πρώην Λίµπεραλ υπουργούς που σε 
κάνουν ν’ ανατριχιάζεις επειδή αυτοί 
οι ερασιτέχνες και ανιστόρητοι έχουν 
αναλάβει να καθορίσουν το εγγύς -του-
λάχιστον- µέλλον µας. 
Θ’ αρχίσω µε τον ανεκδιήγητο υπουρ-
γό Οικονοµικών, Ματίας Κόρµαν, που 
όποτε ανοίξει το στοµατάκι του µου θυ-
µίζει, βρε παιδί µου, την Αγκελα Μέρ-
κελ και προχθές πάλι δεν µπόρεσε ν’ 
αποφύγει τις ανοησίες του. Προσπα-
θώντας να δικαιολογήσει τα αδικαι-
ολόγητα τού διαβόητου Προϋπολογι-
σµού, που παραµένει στα αζήτητα τής 
Γερουσίας, ο Γερουσιατής Κόρµαν, είπε 
πως ο Προϋπολογισµός δεν είναι άδι-
κος, αδικία είναι να χρηµατοδοτήσουν 
οι επόµενες γενιές το σηµερινό βιοτικό 
επίπεδο µε µεγαλύτερους φόρους και 
βαθιές περικοπές αν δεν µειωθούν το 
εθνικό χρέος και το έλλειµµα.
«Ο Μπιλ Σόρτεν θέλει τα παιδιά και 
εγγόνια µας να πληρώσουν το σηµε-
ρινό βιοτικό επίπεδο και µε µικρότε-
ρες µελλοντικές ευκαιρίες. Νοµίζουµε 
ότι αυτό είναι αδικία. Κανένας γονιός 
δεν πρέπει να χρεώνει όλη του τη ζωή 
το λογαριασµό για την µπακαλική του 
κάθε βδοµάδα σε πιστωτική κάρτα µε 
την απαίτηση να την εξοφλήσουν τα 
παιδιά του όταν πεθάνει. ∆ικαιοσύνη 
είναι κάθε γενιά να είναι υπεύθυνη για 
τις καθηµερινές δαπάνες και κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν για ν’ αφήσει το έθνος 
ισχυρότερο από ό,τι το παρέλαβε.»
Είδατε οικονοµικές γνώσεις ο κ. Κόρ-
µαν; Ο άνθρωπος δεν είναι µόνο ερα-
σιτέχνης οικονοµολόγος, όπως όλοι 
οι νεοφιλελεύθεροι, είναι και ανιστό-
ρητος, τελείως απροετοίµαστος για το 
υψηλό αξίωµα που κατέχει, αλλά ας 
εξετάσουµε τη λογική των επιχειρηµά-
των του.
Το κράτος δεν είναι καθόλου διαφο-
ρετικό από µια µεγάλη οικογένεια, µε 
τους ηλικιωµένους παππούδες και για-
γιάδες, µε παιδιά που άλλα είναι πλού-
σια και άλλα φτωχά και εγγόνια που 
προσπαθούν να φτιάξουν το µέλλον 
τους στηριζόµενα σ’ ένα µεγάλο βαθµό 
από την οικονοµική κληρονοµιά. Μια 
οικογένεια µε µέτριο εισόδηµα, φίλοι 

µου, δεν µπορεί να σπαταλά το 40% 
τού εισοδήµατός της σε ακριβά δώρα 
για τους πλούσιους φίλους της χωρίς 
να πεινάσουν τα παιδιά της και χωρίς 
να «φάει» την κληρονοµιά των εγγο-
νιών της. Είναι αναπόφευκτο για την 
οικογένεια, είναι αναπόφευκτο και για 
το κράτος.
Οταν ξοδεύεις τεράστια ποσά σε δώρα 
για τους φίλους σου, θ’ αναγκαστείς να 
δανειστείς για να πληρώσεις τις καθη-
µερινές δαπάνες σου και να πουλήσεις 
περιουσιακά στοιχεία για να µην χρεο-
κοπήσεις. Ακριβώς αυτά που κάνουν οι 
πολιτικοί στην Αυστραλία και αγνοεί ο 
ανιστόρητος Κόρµαν.
Ο οποίος θα έπρεπε να γνωρίζει σαν 
υπουργός Οικονοµικών είναι πως, 
σύµφωνα µε το Κοινοβουλευτικό Γρα-
φείο Προϋπολογισµού, η Λίµπεραλ 
κυβέρνηση Χάουαρντ δαπάνησε $25 
δις σε µείωση φόρων και φοροαπαλ-
λαγές και $50 δις σε επιδόµατα, όπως 
η πρώτη κυβέρνηση Rudd συνέχισε να 
ευεργετεί αυτούς µε υψηλά εισοδήµα-
τα, µειώνοντας το κρατικό εισόδηµα. 
Η κυβέρνηση Χάουαρντ άνοιξε µε µε-
γάλο κόστος στον Προϋπολογισµό ένα 
παράθυρο στο σουµερανιουέσιον για 
φοροαπαλλαγές από τους µεγαλοεισο-
δηµατίες και έβγαλε στο σφυρί χρυσο-
φόρες δηµόσιες εταιρείες µειώνοντας 
περισσότερο το κρατικό εισόδηµα. Και 

ύστερα σού λέει ο Κόρµαν ότι θα φταί-
µε εµείς, αν τα εγγόνια µας θα πληρώ-
νουν το χρέος µας και δεν θα έχουν τις 
δικές µας ευκαιρίες.
Μα, βρε αθεόφοβοι, αφού µόνο τα 
τελευταία δέκα χρόνια µειώσατε κατά 
$100 δις το κρατικό εισόδηµα, τί περι-
µένατε να συµβεί; Να δένουµε τα σκυ-
λιά µε τα λουκάνικα; Γι’ αυτό λέω ότι 
είστε ερασιτέχνες οικονοµολόγοι και 
αντί ν’ αυξήσετε το κρατικό εισόδηµα, 
παίρνετε το ψωµί από το στόµα των 
αναπήρων, των συνταξιούχων, των 
ασθενών και των φοιτητών. 
But there’s more! που λένε στην τηλε-
όραση, γιατί ο Κόρµαν και ο Χόκεϊ και 
ο Αµποτ θα έπρεπε να γνωρίζουν πως 
το ποσοστό φορολογίας επιχειρήσεων 
τα τελευταία 50 χρόνια µειώθηκε από 
το 49% στο 30%, περίπου 40%, αλλά 
θέλουν να το µειώσουν περισσότερο 
για να ικανοποιήσουν τους µεγαλοτρα-
πεζίτες, τους µεγαλοβιοµήχανους, τους 
µεγαλέµπορους και µετά θα µάς λένε 
πως φταίνε οι άπληστοι συνταξιούχοι 
και ανάπηροι. Τέτοιο θράσος!
Υπενθυµίζω, φίλοι µου, ότι η µεγά-
λη ανάπτυξη στην Αυστραλία έγινε µε 
υψηλή φορολογία και ασφαλώς θα θυ-
µάστε την χρυσή µεταπολεµική εποχή, 
ενώ µε τους χαµηλούς φόρους τί βλέ-
πουµε σήµερα; Βιοµηχανίες να εγκατα-
λείπουν µαζικά τη χώρα µας, το εθνικό 

χρέος στα ύψη και το µέλλον αβέβαιο. 
Οι επιχειρηµατίες πριν 50 χρόνια πλή-
ρωναν αδιαµαρτύρητα τους µεγάλους 
φόρους επειδή έκαναν µεγάλα κέρδη 
και η Αυστραλία ευηµερούσε χωρίς 
καν την εκµετάλλευση τού εθνικού της 
πλούτου. Σήµερα οι µεγάλες επιχειρή-
σεις πληρώνουν όσους φόρους θέλουν 
και αν θέλουν, επειδή οι πολιτικοί µας 
δεν έχουν το τσαγανό να συγκρουστούν 
µε το οικονοµικό κατεστηµένο. 
Πριν µερικές βδοµάδες, ο Θησαυροφύ-
λακας Τζο Χόκι, είχε υποσχεθεί ότι θα 
πατάξει την φοροδιαφυγή από τις πο-
λυεθνικές που λειτουργούν στη χώρα 
µας, αλλά πριν µερικές µέρες είπε ότι 
«δεν συµφέρει» να διωχτούν οι φορο-
φυγάδες και τούς έκανε ένα δωράκι 
$600 εκατοµµυρίων, ενώ µε τον άδικο 
και απεχθέστατο Προϋπολογισµό του 
καταδιώκει ανηλεώς τους φτωχούς.
Οµως δεν έχουµε να κάνουµε µόνο µε 
ερασιτέχνες και ανιστόρητους οικο-
νοµολόγους στην κυβέρνηση Αµποτ, 
έχουµε και τον υπουργό Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, Τζέισον Μόρισον, για τον 
οποίο έθεσα το ερώτηµα σ’ αυτή τη 
στήλη όταν εγκατέλειψε το υπουργείο 
Μετανάστευσης: ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑ-
∆ΙΩΚΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΜΟΡΙΣΟΝ; Την απά-
ντηση θα σάς δώσω στην αυριανή έκ-
δοση τού «Κόσµου τής Τρίτης Ηλικίας».  

Θα ζητήσουν συγνώµη;
Για «ανήθικη και παράλογη πολιτική πράξη που συ-
ντελείται µε την εν ψυχρώ προσπάθεια του κ. Γιώργου 
Παπανδρέου να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ και λίγες ηµέρες 
πριν από τις εκλογές να ιδρύσει το δικό του προσωπικό 
και ιδιόκτητο κόµµα», κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον πρώην 
πρωθυπουργό µε ανακοίνωση που εξέδωσε. 
∆ιερωτώµαι, λοιπόν, αν θα ζητήσουν συγνώµη από 
την συνεργάτιδά µας, ∆έσποινα Μπαχά, οι ντόπιοι Πα-
σόκιοι που τής έκαναν τον βίο αβίωτο όταν άρχισε ν’ 
ασκεί σκληρή κριτική στον Γιωργάκη. Εµένα µού τη-
λεφωνούσαν ακόµη και σε ραδιοφωνική εκποµπή τότε 
για να τη βρίσουν χυδαία και για να την... απολύσω, λες 
και είµαι ο Γεωργαλάς(!), ή τζάµπα τουρίστας του ΣΑΕ, 
επειδή µε την εξουσιαστική µανία τους δεν µπορούν να 
καταλάβουν ότι σ’ αυτή την εφηµερίδα η ελευθερία τής 
γνώµης είναι ιερή παράδοση. 
Το ερώτηµα που γεννάται τώρα είναι από πού θα πάρει 

ψήφους το κόµµα τού Γιωργάκη; Αν τις πάρει από το 
Πασόκ δεν αποκλείεται να το διαλύσει, ή µάλλον να δια-
λυθούν και τα δύο, αφού τί είναι ο κάβουρας και τί είναι 
το ζουµί του. Αν όµως ο Γιωργάκης πάρει αρκετές ψή-
φους από το ΣΥΡΙΖΑ, θα βοηθήσει να βγει πρώτο κόµµα 
η Νέα ∆ηµοκρατία και αυτό µου δηµιουργεί άλλο ερώ-
τηµα για τους πραγµατικούς στόχους τού... Κινήµατος. 

Παλαιστίνη
Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ ήταν δύο από τις πέντε χώ-
ρες που ψήφισαν στο Συµβούλιο Ασφαλείας τού ΟΗΕ 
εναντίον Παλαιστινιακού ψηφίσµατος για την απόσυρ-
ση τού Ισραήλ από Παλαιστινιακά εδάφη µέχρι το 2017, 
ενώ οκτώ χώρες ψήφισαν υπέρ. Αλλά και αν το Παλαι-
στινιακό ψήφισµα είχε τις εννέα απαιτούµενες ψήφους, 
πάλι θα το απέρριπταν µε την  αρνησικυρία τους οι ΗΠΑ. 
∆εν έχω καµία αντίρρηση να είναι οι µεγάλες δυνάµεις 
µόνιµα µέλη τού Σ.Α., όµως το δικαίωµα αρνησικυρίας 
(βέτο) που έχουν και το χρησιµοποιούν για να προστα-

τεύσουν τα συµφέροντά τους και των φίλων τους δεν 
είναι µόνο αντιδηµοκρατικό, είναι και επικίνδυνο για 
την παγκόσµια ειρήνη. Ειδικά στη Μέση Ανατολή, όπου 
το Παλαιστινιακό ταλαιπωρεί την περιοχή και είναι η 
κύρια αιτία τροµοκρατίας, το Συµβούλιο Ασφαλείας θα 
πρέπει να πάρει αποφάσεις για µια δίκαιη και βιώσιµη 
λύση, που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των Παλαι-
στινίων χωρίς να διακινδυνεύει την ύπαρξη τού Ισραήλ. 

 Καλόο!
-Μια φορά ρε φίλε αγάπησα κι εγώ και δεν µε θέλουν 
οι δικοί της...
-Οι γονείς εννοείς;
-Όχι... ο άντρας της και τα παιδιά της!
Ακόµη ένα:
- Νυστάζεις αγαπούλα µου;
- Εξαρτάται...
- Από τί;
- Από την επόµενη ερώτηση...

ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ

Πότε, επιτέλους, θα σοβαρευτεί 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση;


