
εργασίας! Βέβαια, τον Πίτερ Ριθ, δεν 
πρέπει να παίρνουµε στα σοβαρά, γιατί 
σαν υπουργός ήταν αυτός που έστειλε 
µασκοφόρους µε αγριόσκυλα εναντί-
ον των απεργών στα λιµάνια και υπο-
στήριξε µαζί µε τον Χάουαρντ, πως οι 
πρόσφυγες έρριχναν τα παιδιά τους από 
πλοίο στη θάλασσα για να εξασφαλί-
σουν την είσοδό τους στην Αυστραλία. 
Η καταγγελία, που αποδείχτηκε ψευδής, 
βοήθησε τον Τζον Χάουαρντ να κερδί-
σει τις εθνικές εκλογές το 2001.     

Με αυτό το παρελθόν, ο Πίτερ Ριθ, 
απαιτεί από τον Τόνι Αµποτ να προτείνει 
αντιεργατικούς νόµους για ν’ αυξηθούν 
οι νέες θέσεις εργασίας. Ο Ριθ υποθέτει 
ότι οι εργοδότες πληρώνουν τώρα εκα-
τοµµύρια υπαλλήλους τους είναι βλάκες, 
ή φιλάνθρωποι και όχι επειδή τους χρει-
άζονται για να παράγουν προϊόντα, ή να 
προσφέρουν υπηρεσίες για να κάνουν 
κέρδη. Ο Ριθ δεν µπορεί να καταλάβει ο 
καϋµένος πως ο κάθε ευφυής επιχειρη-
µατίας θα προσλάβει υπαλλήλους µόνον 
όταν τους χρειάζεται για ν’ αυξήσει το 
εισόδηµά του και όχι επειδή είναι µικρό 
το µεροκάµατό τους. Ο ταλαίπωρος δεν 
γνωρίζει ότι ένας ευφυής επιχειρηµατί-
ας δεν θα πληρώσει ούτε έναν επιπλέ-
ον µισθό, όσο µικρός και αν είναι, γιατί 
θα µειωθεί το κέρδος του.

Αλλά ας αφήσουµε τον Ριθ ευτυχή 
στην άγνοιά του, γιατί και οι εκπρόσω-
ποι τού οικονοµικού κατεστηµένου λένε 
πως στην εποχή µας οι εργαζόµενοι πρέ-
πει να είναι διαθέσιµοι για δουλειά όλες 
τις ώρες τού 24ωρου µε τον ίδιο µισθό 
και να καταργηθεί το αυξηµένο ωροµί-
σθιο για υπερωρίες, Σαββατοκύριακα 
και αργίες. Αποτέλεσµα αυτών των πιέ-
σεων, σύµφωνα µε επίσηµες στατιστικές, 
είναι εκατοµµύρια εργαζόµενοι που δι-
στάζουν να πάρουν τις ετήσιες διακοπές 
τους για να µη διακινδυνεύσουν τις δου-
λειές τους και το 40ωρο έχει καταργηθεί, 
έστω ανεπίσηµα, µε ιδιωτικές συµφωνί-
ες εργασίας. Με δυο λόγια επιστρέφουµε 
ολοταχώς στον εργασιακό µεσαίωνα των 

τριτοκοσµικών χωρών. 
Χαρακτηριστικό τής κρίσης που περ-

νούν τα νοικοκυριά των εργαζοµένων 
είναι οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις δανει-
στικών εταιρείων που προσφέρουν µι-
κροδάνεια σ’ αυτούς που δεν µπορούν να 
πληρώσουν λογαριασµούς ηλεκτρισµού, 
τηλφώνου κλπ. Αυτές οι τηλεοπτικές δια-
φηµίσεις είναι πανάκριβες και ασφαλώς 
οι δανειστικές εταιρείες έχουν εξακριβώ-
σει πως υπάρχουν Αυστραλοί που πρέπει 
να δανειστούν µε µεγάλο επιτόκιο από 
$100(!) µέχρι $1200, για να πληρώσουν 
το ηλεκτρικό ρεύµα ή τον λογαριασµό τη-
λεφώνου τους. 

Και πριν βιαστούµε να χαρακτηρίσου-
µε ανεπρόκοπους αυτούς τους ανθρώ-
πους επειδή εµείς είχαµε την ευκαιρία να 
φτιάξουµε κοµπόδεµα στην εποχή των 
παχέων αγελάδων, ας διερωτηθούµε για-
τί δεν βλέπαµε τέτοιες διαφηµίσεις πριν 
δύο χρόνια; Ξαφνικά έγιναν αχαϊρευτοι; 
Με την (φαινοµενική) ανεργία στο 6%, 
µε την ακρίβεια και τα µέτρα λιτότητας 
υπάρχουν εκατοµµύρια Αυστραλοί που 
υποφέρουν και γι’ αυτό είναι αντιπαθής 
αυτή η κυβέρνηση. Αν ξέρετε κάποιον 
άλλο λόγο γιατί το 54% των πολιτών εί-
ναι δυσαρεστηµένοι και το 70% δεν θέ-
λουν ούτε ζωγραφιστό τον Τόνι, θα ήθε-
λα να µού το γράψετε.
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Στόχοι τής κυβέρνησης Αµποτ
GST και εργασιακές σχέσεις

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

Πένθη
Πριν µερικές µέρες ο συµµαθητής µου στην Αλεξάν-
δρεια, Θεόδωρος Βουδούρης και η σύζυγός του, κα 
Φωτεινή, κήδεψαν το γιο τους Χρήστο, 47 χρονών, στον 
ιερό ναό Αγίας Αννας στο Gold Coast και σαν πατέρας 
και φίλος δεν µπορώ να µη συµµεριστώ τον αβάσταχτο 
πόνο τους. Ο Θεόδωρος εγκαταστάθηκε στην Καµπέρα, 
παντρεύτηκε, δηµιούργησε οικογένεια, αναµείχθηκε µε 
επιτυχία στα κοινά και µε σκληρή δουλειά και µε γνώ-
σεις στο εµπόριο, έγινε µεγαλοεπιχειρηµατίας. Στόχος 
του ήταν να τον διαδεχθεί ο Χρήστος, που ήδη είχε εξε-
λιχθεί σε επιτυχηµένο επιχειρηµατία, αλλά µια σκληρή 
µοίρα τον άρπαξε από τους γονείς του, τη σύζυγο και τα 
δύο παιδιά του.
∆εν γνωρίζω αν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τους 
γονείς που χάνουν πρόωρα τα παιδιά τους, ούτε θα 
προσπαθήσω να παρηγορήσω τον Θεόδωρο και την κα 
Φωτεινή και την µεγάλη απώλειά τους. Μόνο πως να 
είναι καλά να θυµούνται τον Χρήστο τους θα ευχηθώ, 
µαζί µε τις αδελφές του, ∆έσποινα και Κάθι, την απαρη-
γόρητη σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά του Φωτεινή και 
Θεόδωρο. Κουράγιο φίλε...     

Βενιζέλος ο... Ρυθµιστής!
Να κλαίµε, ή µάλλον να γελάµε πρέπει µε τον Βαγγέλη 
Βενιζέλο, που λέει, λέει, ο ταλαίπωρος ό,τι κατεβάσει 
η γκλάβα του  για να πείσει τους ηλίθιους (έτσι νοµίζει) 
Ελληνες πως χωρίς το δεκανίκι τής Νέας ∆ηµοκρατίας 
δεν µπορεί να υπάρξει Ελλάδα! Ακόµη και την κάθετη 
πτώση τού ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές προσπαθεί να πα-
ρουσιάσει µε δικολαβικά επιχειρήµατα σαν θρίαµβο που 
επέτρεψε στην κυβέρνηση Σαµαρά να συνεχίσει το έργο 
της, δηλαδή το δεκανίκι έγινε ξαφνικά Ρυθµιστής(!) επει-
δή έτσι θέλει ο Βενιζέλος. Ρυθµιστή, όµως, τής ελληνικής 
πολιτικής παρουσιάζουν τα φίλα έντυπα και τον Γιωργά-
κη Παπανδρέου, οπότε άρµεγε και κούρευε δηλαδή. Στό-
χος τής οικονοµικής ολιγαρχίας στην πατρίδα µας είναι 
τα µικρά κόµµατα ν’ αλιεύσουν ψήφους από τη δεξαµενή 
τού ΣΥΡΙΖΑ για να µην βγει πρώτο κόµµα και εγώ, του-
λάχιστον, δεν υποτιµώ καθόλου τη δύναµη τού χρήµατος.
Είδαµε τα καταστροφικά αποτελέσµατα που είχε ο εκβια-
σµός των Αυστραλών κροίσων να δαπανήσουν δεκάδες 
εκατοµµύρια δολάρια σε διαφηµίσεις εναντίον τού Εργα-
τικού Κόµµατος όταν πρωθυπουργός ήταν ο Κέβιν Ραντ. 
Κάποιοι ασπόνδυλοι δείλιασαν τότε µπροστά στην απειλή 

των κροίσων, εκπαραθύρωσαν µε τον Ραντ µε προφά-
σεις εν αµαρτίαις χρησιµοποιώντας την Τζούλια Γκίλαρντ 
και άρχισαν τον αλληλοσπααγµό µέσα στο Κόµµα. 
Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν τώρα στην Ελλάδα, εξο-
ντώνοντας τη Χρυσή Αυγή τους βασικά για να δώσουν τις 
ψήφους της στη Ν.∆. διέλυσαν την Κεντροαριστερά και 
ιδρύθηκαν κόµµατα που µόνο µε τις ψήφους τού ΣΥΡΙΖΑ 
ερωτοτροπούν για να µη βγει πρώτο κόµµα στις εκλογές. 
Και δεν αποκλείεται να το πετύχουν, αν ο Τσίπρας δεν 
ανοίξει την ψαλίδα µε µεγάλη διαφορά από την Νέα ∆η-
µοκρατία µέχρι τις εκλογές.      

Καλόο!
Το γκαρσόν: Έχω γλώσσα µοσχαρίσια, χοιρινό κεφάλι, 
συκώτι αρνίσιο, κλπ. 
Ο πελάτης: ∆εν ήρθα για να ακούσω τα προβλήµατά 
σου. Φέρε µου τον κατάλογο να παραγγείλω! 
  
Ακόµη ένα: Πάει κάποιος σε ένα κατάστηµα οπτικών:
Αγοραστής: θα ήθελα ένα ζευγάρι γυαλιά.
Οπτικός: Για τον ήλιο;
Αγοραστής: Όχι για µένα.

Μ
ια κακόφωνη χορωδία Λί-
µπεραλ πολιτικών άρχισε 
να ψάλλει τα εγκώµια για 
την  αύξηση τού GST στο 

15% και να συµπεριλαµβάνει τα φρέσκα 
τρόφιµα, την Υγεία, την Παιδεία, κλπ., 
ενώ ο πρωτοκλασάτος Λίµπεραλ βου-
λευτής, Dan Tehan, χύνει κροκοδείλια 
δάκρια για τα παιδιά µας που θα πρέπει 
να εξοφλήσουν τα χρέη µας. Ισχυρίζεται 
πως αυτές οι αλλαγές στο GST θα προ-
σθέσουν  $22 δις στα ταµεία τού κρά-
τους, όµως πιο µετριοπαθείς Λίµπεραλ 
πολιτικοί προτείνουν την εφαρµογή τού 
GST µόνο στα τρόφιµα για ν’ αυξηθεί το 
κρατικό εισόδηµα κατά $6 δις, φορολο-
γώντας το γάλα των φτωχών παιδιών. 
Φυσικά, ούτε λόγος να γίνεται για την 
φορολόγηση των κροίσων.

Ο πρωθυπουργός, Τόνι Αµποτ, φαί-
νεται πως αντιστέκεται στις παράλογες 
πιέσεις γι’ αύξηση τού GST κατά το «τρά-
βα µε κι’ ας κλαίω», αλλά κυρίως επειδή 
το πολιτικό κόστος θα ήταν δηλητήριο 
για µια κυβέρνηση που παραπαίει στις 
δηµοσκοπήσεις και ο ίδιος είναι από 
τους πιο αντιπαθείς πρωθυπουργούς. 

Το Εργατικό Κόµµα, για λόγους αρ-
χής, αλλά και επειδή υπάρχει πολιτικό 
κέρδος, διαφωνεί µε την αύξηση τού 
GST, χωρίς ούτε αυτό προτείνει αύξη-
ση στο ποσοστό φορολογίας των µεγά-
λων επιχειρήσεων, µονοπωλίων και 
πολυεθνικών που πραγµατικά αποµυ-
ζούν το εθνικό εισόδηµα. Θα γίνουµε 
όλοι δουλοπάροικοι στην πάµπλουτη 
Αυστραλία, αν τα τρία µεγάλα κόµµα-
τα δεν αντιµετωπίσουν συντονισµένα 
το στυγνό εκβιασµό των κροίσων, να 
χρησιµοποιήσουν δεκάδες εκατοµµύ-
ρια δολάρια για να «ρίξουν» την όποια 
κυβέρνηση δεν εξυπηρετεί τα συµφέρο-
ντά τους. Αλλο το ελεύθερο εµπόριο µε 
ανταγωνισµό και άλλο ο βιασµός των 
δηµοκρατικών θεσµών από τους έχο-
ντες και κυρίως κατέχοντες που απαι-
τούν ν’ ανταγωνιστούµε τους τριτοκο-
σµικούς εξευτελιστικούς µισθούς.

Αλλά το πρόβληµα δεν είναι µόνο η 
απαίτηση να αυξηθεί το GST, έχουµε 
και τον πρώην υπουργό στην κυβέρ-
νηση Χάουαρντ, Πίτερ Ριθ, ο οποίος 
καταγγέλει τον Τόνι Αµποτ πως δεν αλ-
λάζει την νοµοθεσία για τις εργασιακές 
σχέσεις, για να αυξηθούν οι νέες θέσεις 


