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Γιατί η κυβέρνηση δεν δείχνει το ίδιο 
ενδιαφέρον για τον αυστραλό ακτιβιστή, 
Τζούλιαν Ασάνζ, που καταδιώκουν οι 
Αµερικανοί για να τον στείλουν στο... 
Γκουαντανάµο; Ο Ασάνζ δεν είναι κα-
κοποιός, ούτε επικίνδυνος για την κοι-
νωνία. Το «έγκληµά» του είναι ότι απο-
κάλυψε µυστικές εγκληµατικές και άλλες 
απαράδεκτες ενέργειες τής αµερικανικής 
κυβέρνησης που τον καταδιώκει για να 
τον τιµωρήσει. Οµως, η αυστραλιανη 
κυβέρνηση τον έχει εγκαταλείψει στην 
πρεσβεία Ισηµερινού στο Λονδίνο, 
όπου ζήτησε άσυλο για να µην απελαθεί 
στη Σουηδία και από εκεί στις ΗΠΑ.

But there’s more, όπως λένε στην τηλε-
όραση, επειδή η κυβέρνηση Αµποτ, που 
δείχνει υπέρµετρο ζήλο για να σώσει 
τους θανατοποινίτες ναρκωτέµπορους, 
άνοιξε µέτωπο εναντίον τής Επιτρόπου 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Τζίλιαν 
Τριγκς, µιας καταξιωµένης ακαδηµαϊκού 
πρώην πρυτάνεως στη Σχολή Νοµικής 

που φροντίζει για τα συµφέροντα των 
παιδιών στα στρατόπεδα προσφύγων. Ο 
κ. Αµποτ άρχισε έναν πόλεµο εναντίον 
τής κας Τριγκς που µάλλον θα τον χά-
σει επειδή είναι άδικος και ακατανόητος. 
Ο πρωθυπουργός, λέει ότι η κα Τριγκς 
έχασε την εµπιστοσύνη τής κυβέρνησης 
επειδή στην αναφορά της καταγγέλει 
την παρουσία παιδιών στα στρατόπεδα 
προσφύγων, παρόλο που η κυβέρνηση 
Αµποτ έχει µειώσει τον αριθµό των παι-
διών αυτών από 2000 περίπου µε Εργα-
τικές κυβερνήσεις στα 126.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Αµποτ να τονίσει 
αυτή την επιτυχία τής κυβέρνησης, ζητά 
την παραίτηση τής κας Τριγκς επειδή λέει 
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα παιδί 
σε στρατόπεδο προσφύγων. Να τονίσω 
ότι ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ, υποστήριξε 
εµµέσως πλην σαφώς την κα Τριγκς, 
όπως έκανε και η Τζούλι Μπίσοπ, λέγο-
ντας πως το πρόβληµα δεν είναι η Επί-
τροπος για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 

αλλά τα παιδιά στα στρατόπεδα προσφύ-
γων. Τα οποία γίνονται αντικείµενα σε-
ξουαλικών επιθέσεων, υποφέρουν από 
ψυχολογικά προβλήµατα, δεν είναι εύ-
κολο να θεραπευτούν αν αρρωστήσουν 
και ασφαλώς οι συνθήκες διαβίωσης 
δεν είναι κατάλληλες για παιδιά.   

Οι υποστηριχτές τής κας Τριγκς ση-
µειώνουν χαρακτηριστικά πως το πρό-
βληµα για τα παιδιά δεν είναι ο αριθµός 
τους στα στρατόπεδα προσφύγων, όπως 
λέει η κυβέρνηση, αλλά η διάρκεια τής 
παραµονής τους, επειδή είναι προτι-
µότερο να ζουν 2000 παιδιά µόνο δύο 
µήνες στα στρατόπεδα όπως µε τις Ερ-
γατικές κυβερνήσεις, παρά 126 παιδιά 
που θα ζουν δύο και πλέον χρόνια στα 
στρατόπεδα µε Λίµπεραλ κυβέρνηση.     

Εκείνο που έχει σηµασία, είναι πως η 
κυβέρνηση Αµποτ προσπαθεί να βελτι-
ώσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην... 
Ινδονησία, σαν τον δάσκαλο που δίδα-
σκε και νόµο δεν εκράτει...    

Σάλος για τη θανατική
ποινή στην... Ινδονησία

ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ‘Η ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ;

Πολιτικές αθλιότητες στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα συνεχίζεται η εκστρατεία τής αντιπολίτευ-
σης να µηδενίσει τα επιτεύγµατα τής κυβέρνησης Τσίπρα 
και να θάψει την ελπίδα που άρχισε να νιώθει ο ταλαιπω-
ρηµένος πολίτης. Αυτοί που ρήµαξαν το κοινωνικό δίχτυ 
και την µεσαία τάξη στην πατρίδα µιλούν για «επιτυχίες» 
τους, σαν να µην έγιναν εκλογές που έχασαν πανηγυρικά, 
λες και ο λαός στην Ελλάδα είναι πνευµατικά ανάπηρος 
και δεν ήξερε τί ψήφιζε. Το δε ΚΚΕ οργανώνει και συλ-
λαλητήριο εναντίον τής κυβέρνησης! Αλλά, επειδή τα λό-
για είναι φτώχεια, ας δούµε τί πέτυχε αυτή η κυβέρνηση 
σε λιγότερο από έναν µήνα προσπαθώντας διορθώσει τα 
χίλια µύρια κακά που φόρτωσε ο δικοµµατισµός τα τε-
λευταία σαράντα χρόνια στις πλάτες τού λαού:          
Τα σηµεία που επισηµαίνει η κυβέρνηση στη συµφωνία µε 
τους εταίρους µας αφορούν την αντιµετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την ανάκαµψη της οικονοµίας, την αντι-
µετώπιση της διαφθοράς και τις αλλαγές στο κράτος, τη 
φορολογία, τα εργασιακά θέµατα και τις ιδιωτικοποιήσεις.
Η πρώτη φάση που ολοκληρώθηκε, αφορά 4 µήνες και 
οι εταίροι συµφώνησαν µε την κυβέρνηση σε µια σειρά 
ζητήµατα, όπως: ∆ιαχωρισµό δανειακής σύµβασης από 
µνηµόνια, απεµπλοκή από µνηµόνια, δηλαδή το πλαίσιο 
πολιτικής λιτότητας, ενδιάµεση συµφωνία, 4µηνης διάρ-
κειας, η οποία δίνει χώρο για διαπραγµατεύσεις χωρίς πί-
εση, αποφυγή ενός σχεδίου που στόχευε στην οικονοµική 
και δηµοσιονοµική ασφυξία και ουσιαστικά απέβλεπε σε 
«αντιµνηµονιακή παρένθεση» της κυβέρνησης, τέλος των 
εξωπραγµατικών πρωτογενών πλεονασµάτων. Για το 2015 

προβλεπόταν πλεόνασµα 3% του ΑΕΠ ή 5,5 δισ. ευρώ. 
Στο κείµενο της συµφωνίας εµπεριέχεται ο πρώτος πυ-
λώνας της Θεσσαλονίκης για την αντιµετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης. ∆ηλαδή: ∆ωρεάν ρεύµα σε 300.000 
νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, πρόγραµµα επιδότησης διατροφής µε κουπόνια 
σίτισης για 300.000 άπορες οικογένειες, δωρεάν ιατρική 
περίθαλψη για όλους, δραστική µείωση συµµετοχής για 
φαρµακευτική δαπάνη, πρόγραµµα εξασφάλισης στέγης 
(30.000 διαµερισµάτων σε πρώτη φάση), ειδική κάρτα 
µετακίνησης µε τα µαζικά µέσα µετακίνησης, κατάργηση 
της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πε-
τρέλαιο θέρµανσης και κίνησης και κόκκινα δάνεια.
Αποτροπή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας µε ορισµένο 
ύψος οικογενειακού εισοδήµατος. Το «πάγωµα» των πλει-
στηριασµών θα ισχύει για ένα χρόνο µε διευρυµένα κριτή-
ρια και θα αφορά στα επίπεδα των 300.000 ευρώ. Όποιος 
δανειολήπτης ενταχθεί στη διάταξη θα πρέπει να καταβά-
λει από 0-20% του εισοδήµατός του, ενώ σε ό,τι αφορά 
στα όρια, µε 500.000 ευρώ συνολική ακίνητη περιουσία 
και έως 25.000 εισόδηµα ο δανειολήπτης θα καταβάλλει 
το 10% και από εκεί και πάνω έως τις 50.000 το ποσοστό 
θα ανέρχεται στο 20%. Θα συσταθεί ενδιάµεσος φορέας 
διαχείρισης στον οποίο θα µεταφερθούν τα προβληµατικά 
δάνεια από τις τράπεζες. Τα δάνεια θα πουληθούν από τις 
τράπεζες στο 50% της αξίας τους και στη συνέχεια ο δανει-
ολήπτης θα πληρώσει στον φορέα της οφειλής, ενώ ένα 
τρίτο µέρος θα καλυφθεί από το ∆ηµόσιο.
Τί σχέση έχουν όλα αυτά µε τα Μνηµόνια τού δικοµµατι-

σµού που κατέστρεψαν τη χώρα µας; Καµία. Γι’ αυτό οι 
γελωτοποιοί στην αντιπολίτευση προσπαθούν να τα µη-
δενίσουν, επειδή φοβούνται τις συνέπειες όταν έρθει η 
ώρα να λογοδοτήσουν και να κριθούν για τα έργα τους...
Θυµίζουµε ότι η κυβέρνηση Σαµαρά είχε συµφωνήσει 
για: Αύξηση του ΦΠΑ σε τουριστικές επιχειρήσεις από 
6,5% στο 13% και συζητούσε την αύξηση του ΦΠΑ σε νη-
σιά. Ανατιµήσεις, που θα έφταναν στο 18%, σε τρόφιµα, 
ηλεκτρικό ρεύµα, φάρµακα, εισιτήρια αστικών συγκοι-
νωνιών, βιβλία, εφηµερίδες, εισιτήρια κινηµατογράφου 
και θεάτρων, λόγω ενοποίησης των διαφορετικών συ-
ντελεστών του ΦΠΑ. Επιβολή ΦΠΑ και στη λαχειοφόρο 
αγορά. Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. 
Αύξηση φόρου σε καπνό - αλκοόλ. Πρωτογενές πλεόνα-
σµα 3% του ΑΕΠ, 5,5 δισ. ευρώ! Αύξηση των ελάχιστων 
ενσήµων για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 
από 4.500 σε 6.000, ενώ θα αυξάνονταν και άλλο, σταδι-
ακά. Μονιµοποίηση της «έκτακτης» εισφοράς αλληλεγ-
γύης. Αύξηση στα τέλη που σχετίζονται µε την έκδοση 
πιστοποιητικών αδειών κυκλοφορίας, κ.ά.

Καλόο!
Κάποτε µε ένα ευρω µπαίναµε σε supermarket και παίρ-
ναµε: 5 στυλό, 2 κρουασάν, 2 κοκα κολες, 4 σοκοφρετες. 
Tώρα, δυστυχώς, έβαλαν κάµερες...
Ακόµη ένα:
- Μωρό µου είµαι στο νοσοκοµείο. Είχα ένα ατύχηµα στο 
πόδι και µε έφερε η Μαρθα. Οι γιατροί λένε ότι µπορεί να 
χάσω το πόδι...
- ΕΕΕ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΡΘΑ;!

Σ
υνεχίζοντας µια πρωτοφανή 
εκστρατεία, ο πρωθυπουργός 
Τόνι Αµποτ, τηλεφώνησε χθες 
στον πρόεδρο τής Ινδονησί-

ας, Joko Widodo, για να σώσει από το 
εκτελεστικό απόσπασµα δύο αυστρα-
λούς διακινητές ναρκωτικών που συνε-
λήφθησαν στο Μπάλι. Μακάρι να έχει 
αποτέλεσµα αυτή η παρέµβαση τού κ. 
Αµποτ γιατί είµαι κάθετα ενάντια στην 
θανατική ποινή, επειδή πρόκειται για 
βαρβαρότητα που δεν αρµόζει σ’ ένα πο-
λιτισµένο έθνος, επειδή στο παρελθόν 
έχουν αποδειχθεί λάθη τής ∆ικαιοσύ-
νης και εκτελέστηκαν αθώοι και -προ-
παντός- επειδή πιστεύω ότι τα ισόβια 
δεσµά είναι πιο σκληρή και αρµόζουσα 
ποινή. Σκοτώνεις τον εγκληµατία και τί 
έγινε; Κράτα τον ζωντανό να υποφέρει 
όλη του ζωή µέσα στη φυλακή αποµο-
νωµένος µέσα σ’ ένα κελί.

Υποστηρίζω, λοιπόν, τις προσπάθειες 
τής κυβέρνησης για να µην εκτελεστούν 
οι δύο αυστραλοί θανατοποινίτες, αλλά 
απορώ µε τις δικαιολογίες που προβά-
λει και τον υπέρµετρο ζήλο της.

Λέει η κυβέρνηση πως δεν πρέπει να 
εκτελεστούν οι δύο πολίτες της επειδή 
έχουν αναµορφωθεί, που ίσως είναι 
αλήθεια. Αλλά αναµορφώθηκαν µόνο 
επειδή συνελήφθησαν και φυλακίστη-
καν. Θα είχαν αναµορφωθεί αν είχαν 
µεταφέρει τα ναρκωτικά στη χώρα µας; 
Οχι βέβαια. Με τα τεραστια κέρδη θα 
είχαν αγοράσει επαύλεις και πανάκρι-
βα αυτοκίνητα και θα ζούσαν ζωή χα-
ρισάµενη, ενώ ίσως είχαν προκαλέσει 
το θάνατο µερικών Αυστραλών. Μονα-
δική δικαιολογία τής κυβέρνησης για 
τη διάσωση των δύο ναρκωτεµπόρων 
θα έπρεπε να είναι λόγοι αρχής, ότι σε 
µια πολιτισµένη χώρα δεν έχει θέση η 
εσχάτη των ποινών.

Υστερα, γιατί αυτός ο υπέρµετρος κυ-
βερνητικός ζήλος για την προστασία 
αυτών που συλλαµβάνονται µε ναρκω-
τικά ενώ γνωρίζουν, τί τούς περιµένει; 

ΑΛΛΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ Τ’ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ; 


