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πανανθρώπινος.
Οµως, µε µεγάλη πικρία θα πω ότι καλά 
µάς κάνουν οι πολιτικοί γιατί είµαστε 
ανεπίδεκτοι µαθήσεως, επιρρεπείς στην 
κολακεία και στα φθηνά παχειά λόγια. 
Χειροκροτούµε µανιωδώς τους αυστρα-
λούς πολιτικούς όταν µάς λένε πόσα 
προσφέραµε στην ανάπτυξη τής χώρας 
και συγκινούµεθα µέχρι δακρύων όταν 
οι πολιτικάντηδες από την Ελλάδα µάς 
λένε ότι είµαστε οι... καλύτεροι Ελλη-
νες(!), ενώ µας κοροϊδεύουν οι µεν και 
οι δε.
∆ιότι δεν µπορούν οι αυστραλοί πολιτι-
κοί να µάς λένε από την µια ότι υποστη-
ρίζουν τον πολυπολιτισµό και από την 
άλλη να σταµατούν την ενίσχυση των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εξάλλου, 

έχουµε εξακριβώσει πόσο σοβαρά µάς 
υπολογίζουν οι τουρίστες πολιτικοί από 
την Ελλάδα που έρχονται για να περά-
σουν καλά µερικές µέρες εις υγείαν των 
κοροϊδων και ν’ αγοράσουν τ’ αφορολό-
γητά τους.
Καλά µάς κάνουν οι αυστραλοί πολιτικοί 
και επειδή είµαστε διαλυµένη παρέλαση, 
αντί να ενωθούµε για να διεκδικούµε το 
κοµµατάκι µας από την κρατική πίττα. Αν 
είµασταν ενωµένοι θα τολµούσε η κυβέρ-
νηση ΝΝΟ να σταµατήσει την ενίσχυση 
τού Ελληνικού Φεστιβάλ, δύο µήνες πριν 
τις υποτιθέµενες δύσκολες  πολιτειακές 
εκλογές, όταν µε τις ψήφους µας µπο-
ρούµε ν’ αλλάξουµε το εκλογικό αποτέλε-
σµα σε καµιά δεκαριά βουλευτικές έδρες; 
Γι’ αυτό µου φάνηκε παράξενο και πως 

οι Εργατικοί δεν καταδίκασαν δηµόσια 
αυτή την κυβερνητική απόφαση, έστω 
για τις ψήφους µας ρε γ...  
Αλλά γιατί να µάς σεβαστούν οι ξένοι 
όταν δεν υπάρχει αυτοσεβασµός; Οταν 
εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε 
σε στοιχειώδεις ενέργειες για την οµό-
νοια και την αγαστή συνεργασία για ν’ 
αντιµετωπίσουµε την αφοµοίωση και τον 
ανταγωνισµό µέσα στην ευρύτερη κοινω-
νία, περιµένουµε να το κάνουν οι ξένοι; 
Περιµένουµε να ενισχύσουν οι ξένοι την 
προβολή τού πολιτισµού µας, όταν αρ-
νούνται να το κάνουν 200 σωµατεία τής 
Ανω Κρύας Βρύσης µε δωρεές µερικών 
δολαρίων κάθε χρόνο; Αν συµπεριφέρο-
νται έτσι οι «καλύτεροι»  Ελληνες, αλίµο-
νο στην Ελλάδα και τον πολιτισµό της... 

Φιλισταίοι πολιτικοί περιφρονούν
το ανεκτίµητο δώρο τής Ελλάδας
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Πρωθυπουργός υπό επιτήρηση ο Τ. Αµποτ
Πύρρειο νίκη τού πρωθυπουργού, Τόνι Αµποτ, χαρα-
κτήρισαν έµπειροι πολιτικοί σχολιαστές το αποτέλεσµα 
τής χθεσινής ψηφοφορίας για παραίτηση τής ηγετικής 
οµάδας τού Λίµπεραλ Παρτι στο εθνικό κοινοβούλιο, 
όπου το 40% ψήφισε εναντίον της. Ουσιαστικά ο κ. 
Αµποτ είναι τώρα πρωθυπουργός υπό επιτήρηση και 
το µέλλον του αβέβαιο, αν δεν ανακάµψει στις δηµο-
σκοπήσεις που προβλέπουν εκλογική πανωλεθρία και 
αν ο επόµενος Προϋπολογισµός τον Μάιο απορριφθεί 
από τους πολίτες, όπως ο προηγούµενος.  
Αυτή η στήλη είχε προβλέψει προ πολλού ότι η πολιτι-
κή σταδιοδροµία τού κ. Αµποτ θα καταρρεύσει αν δεν 
αφουγκραστεί τους πολίτες που τον διόρισαν στο ανώ-
τατο αξίωµα τής χώρας και επαληθευτήκαµε, χωρίς 
αυτό να µάς ικανοποιεί επειδή σήµερα δεν µιλάµε για 
το µέλλον τού κ. Αµποτ, αλλά για το µέλλον τής ιδιας 
τής χώρας µας που καταστρέφεται αοό µικρόµυαλους 
πολιτικούς µε παρωπίδες. 
Το πρόβληµα σήµερα µε την Αυστραλία δεν είναι ούτε 
ο Αµποτ, ούτε ο Χόκεϊ, αλλά οι πολιτικές τους που 
έχουν εξοργίσει το εκλογικό σώµα αν κρίνω από την 
χθεσινή δηµοσκόπηση Newspoll που δείχνει το Εργα-
τικό Κόµµα µε το 57% των ψήφων και τον Συνασπισµό 
µε 43% και ξέρετε τί σηµαίνει αυτό σε εθνικές εκλο-
γές. Οι µισοί Λίµπεραλ βουλευτές θα πάνε στα σπίτια 
τους επειδή, θα το πω άλλη µια φορά, τους βουλευ-
τές δεν εκλέγουν οι λίγοι κροιοι, αλλά οι πολλοί κοινοί 
θνητοί µικρέµποροι, καταστηµατάρχες, επαγγελµατίες, 
επιστήµονες, τεχνίτες, οικογενειάρχες και συνταξιού-
χοι που η κυβέρνηση Αµποτ κατάφερε να τους κάνει 
εχθρούς σε 17 µόνο µήνες!
Οταν οι ψηφοφόροι ακούν πως αυτοί καταστρέφουν το 

µέλλον των παιδιών και εγγονιών τους, θα επιβραβεύ-
σουν τις ανοησίες τού Αµποτ και Χόκεϊ µε τη  ψήφο τους; 
Οταν ο Αµποτ και ο Χόκεϊ κτυπούν αλύπητα τον κοινό 
πολίτη για να µπορέσουν να µειώσουν στο ελάχιστο τον 
φόρο που πληρώνει ο κάθε δισεκατοµµυριούχος, είναι 
δυνατόν να ανακάµψουν στις δηµοσκοπήσεις;
Οι πολίτες γνωρίζουν πως τα αµύθητα πλούτη αυτής 
τής χώρας διαχειρίζονται µερικές οικογένειες µε τους 
πραιτωριανούς τους και θα πρέπει να πληρώνουν τους 
ανάλογους φόρους για να ανασάνει ο µέσος πολίτης. 
Αν δεν το κατανοήσει αυτό ο κ. Αµποτ δεν έχει µέλλον 
στην πολιτική και για εµένα, τουλάχιστον, είναι χαρα-
κτηριστική η αρνητική αντίδραση τού κ. Αθα Συνοδι-
νού, αλλά και η απουσία τού Τζον Χάουαρντ από την 
χορωδία που έψαλε τα εγκώµια τού πρωθυπουργού 
τις ηµέρες πριν την χθεσινή ψηφοφορία.          

∆εν είµαι Συριζαίος (ακόµη)
Γεγονός είναι ότι πολύ σπάνια φορώ γραβάτα, όχι µόνο 
επειδή τη νιώθω σαν θηλιά στο λαιµό µου, αλλά και 
επειδή κανείς δεν µού έχει εξηγήσει γιατί είναι απα-
ραίτητο, όπως δεν µπορώ να καταλάβω τη σηµασία 
του παπιγιόν, µε κάθε σεβασµό στις προτιµήσεις αυ-
τών που φορούν γραβάτα ή παπιγιόν και δεν έχω κα-
µία απολύτως αντίρρηση. Μόνον όταν µού επιβάλεται 
να φορέσω γραβάτα ή παπιγιόν έχω µεγάλη αντίρρηση 
επειδή το θεωρώ ανόητη απαίτηση. 
Οι Συριζαίοι υπουργοί φαίνεται ότι έκαναν ταξικό σύµ-
βολο τη γραβάτα, αλλά εγώ δεν είµαι συριζαίος ακόµη. 
Απλά υποστηρίζω τη κυβερνηση µέχρι ν’ αποδείξουν 
ότι είναι αυθεντικοί και εννοούν αυτά που λένε. ∆εν 
θα τούς κατακρίνω αν δώσουν τον αγώνα τον καλό και 
χάσουν µπροστά στα τέρατα που αντιµετωπίζουν, αλλά 

θα τους φτύσω αν αποδειχτούν κι’ αυτοί µια από τα ίδια 
µε τα προηγούµενα λαµόγια που κατέστρεψαν την πα-
τρίδα µου, συνθηκολογώντας µε τον εχθρό.  
Παρεµπιπτόντως, συνεχίζω να ερωτώ γνωστούς επι-
χειρηµατίες αν θα δέχονταν τα µισά χρήµατα που τους 
χρωστά κάποιος, ή θα προτιµούσαν να τον χρεοκο-
πήσουν και να µην πάρουν τίποτε. Σάς διαβεβαιώ ότι 
ΟΛΟΙ µού είπαν πως θα δέχονταν και λιγότερα από τα 
µισά για να µειώσουν τη ζηµία τους. ∆ιερωτώµαι, λοι-
πόν, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα δεν λέει στους λαούς 
τής Ευρώπης ότι η Ελλάδα µπορεί να πληρώσει µόνο 
το µισό δάνειο, αλλά οι κυβερνήσεις τους προτιµούν να 
µην πάρουν τίποτε για να χρεοκοπήσουν τον ελληνικό 
λαό; Είµαι περίεργος αν οι Ευρωπαίοι φορολογούµενοι 
θα δέχονταν να χάσουν 400 δις ευρώ, αντί µόνο $200 
δις που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. ∆ιερωτώµαι 
ακόµη αν υπάρχει κάποιο διεθνές δικαστήριο που θ’ 
αποφάσιζε αν ήταν σωστό να δανείσουν οι Ευρωπαίοι 
$400 δις σε µια φτωχή χώρα γνωρίζοντας ότι δεν πρό-
κειται να τα εξοφλήσει ποτέ. 
Αφού είναι γνωστό πως όταν χρωστάς στην τράπεζα 
ένα εκατοµµύριο δολάρια το πρόβληµα είναι δικό σου, 
αλλά όταν χρωστάς 100 εκατοµµύρια δολάρια, το πρό-
βληµα είναι τής τράπεζας...

Καλόο!
Έχεις εισιτήριο και οι ελεγκτές άφαντοι... ∆εν έχεις ει-
σιτήριο, σκάνε 10 ελεγκτές, 5 αστυνοµικοί, η εφορία, ο 
Χλαπάτσας και ο πρωθυπουργός της χώρας.
Ακόµη ένα:
Μια φορα στο αεροδρόµιο µου πήραν το τσιµπιδάκι. 
Λογικό αφού µπορεί να µε επιανε καµιά τρέλα να µπω 
στο πιλοτήριο και να βγάλω φρύδι στον πιλότο!

Σ
την παρουσίαση τού 33ου Ελλη-
νικού Φεστιβάλ την περασµένη 
Πέµπτη το βράδι έµεινα άναυ-
δος όταν άκουσα πως η πολι-

τειακή κυβέρνηση ΝΝΟ σταµάτησε την 
ενίσχυσή του. Οχι µόνο επειδή είναι 
απαράδεχτη η περιφρόνηση µιας εθνό-
τητας που έχει προσφέρει τόσα πολλά σ’ 
αυτή τη χώρα και σ’ αυτή την Πολιτεία, 
αλλά και επειδή είναι ακατανόητη η πε-
ριφρόνηση τού ανεκτίµητου δώρου τής 
Ελλάδας στην Αυστραλία από κάποιους 
Φιλισταίους πολιτικούς στην πολιτειακή 
κυβέρνηση Μάικλ Μπερντ. Κατά τη γνώ-
µη τους, την πολύ φτωχή, ο Ελληνικός 
πολιτισµός δεν αξίζει τις $50.000 που 
έδιναν οι πολιτειακές κυβερνήσεις κάθε 
χρόνο για να ενισχύσουν το Φεστιβάλ 
που οργανώνει µε µεγάλο κόστος και 
πολύ κόπο η Κοινότητα. Οταν το συζή-
τησα µε τον Λίµπεραλ πολιτικό, Ντέιβιντ 
Κλαρκ, δεν µπορούσε να κρύψει την 
αµηχανία του σαν έντιµος άνθρωπος:
«Η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει πριν 
δύο χρόνια πως θα σταµατήσει τις χο-
ρηγίες στα φεστιβάλ εθνικοτήτων, αλλά 
το δικό σας Φεστιβάλ δεν είναι σαν τα 
«φεστιβάλ» µιας ηµέρας άλλων εθνικο-
τήτων», µού είπε και είχε απόλυτο δίκιο.
Το ίδιο είναι τα κατ’ ευφηµισµόν φεστι-
βάλ τής µιας µέρας σε κάποιο πάρκο ή 
στον κεντρικό δρόµο προαστείου, µε το 
Ελληνικό Φεστιβάλ που πραγµατικά πα-
ρουσιάζει πολιτισµό υψηλής ποιότητας 
µε δεκάδες εκδηλώσεις σε διάστηµα δύο 
και πλέον µηνών; ∆εν υποτιµώ κανέναν 
άλλο πολιτισµό, αλλά πρέπει να υπάρχει 
κάποιο µέτρο σύγκρισης για να µη συγ-
χέουµε τα πανηγύρια µε ποιοτικές καλ-
λιτεχνικές και πνευµατικές εκδηλώσεις. 
Ο κ. Μπερντ και η κυβέρνησή του οφεί-
λουν να σέβονται τον Πολιτισµό γενικά 
και τον ελληνικό ειδικότερα επειδή είναι 


