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Α
κουσα απορημένος την ενθουσιώδη ομιλία 
τού πρωθυπουργού, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, 
στην πρώτη συνεδρίαση τής κοινοβουλευ-
τικής ομάδας τού Λίμπεραλ Πάρτι μετά τις 

πρόσφατες εκλογές και αν δεν γνώριζα το εκλογικό 
αποτέλεσμα θα πίστευα ότι οι Εργατικοί είχαν υπο-
στεί συντριπτική ήττα. Ο ενθουσιασμός τού Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ είναι δικαιολογημένος επειδή 
είναι ο μόνος νικητής στην  εκλογική αναμέτρηση, 
αφού θα συνεχίσει το όνειρό του να γίνει πρω-
θυπουργός, έστω με πλειοψηφία μιας βουλευτικής 
έδρας και μια δύστροπη, εχθρική Γερουσία.
Ο πρωθυπουργός παραμέρισε το γεγονός ότι 
έχασαν τις βουλευτικές έδρες τους 11 Λίμπεραλ, 
ανάμεσά τους και υπουργοί, όπως κάνει ότι δεν 
καταλαβαίνει πως οι μισοί συμπατριώτες του τον 
καταψήφισαν επειδή διαφωνούν με τις πολιτικές 
του, που ευνοούν κατάφωρα τους έχοντες και κα-
τέχοντες, ενώ στην τυχερή αυτή χώρα, η φτώχεια 
καλά κρατεί.   
Η κυβέρνηση Τέρνμπουλ προτείνει να δωρίσει 
$50 δις στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ έχει ανα-
κουφίσει με πολλά δισεκατομμύρια τούς μεγαλο-
εισοδηματίες και θα δαπανήσει περισσότερα από 
$100 δις στη ναυπήγηση υποβρυχίων και άλλων 
πολεμικών σκαφών, όταν το έλλειμμα στον Προϋ-
πολογισμό είναι δυσθεώρητο και το εθνικό χρέος 
είναι μεγαλύτερο από $759 δις.
Σύμφωνα με στατιστικές που διαψεύδουν την ευ-

φορία τού κ. Τέρνμπουλ, στην Αυστραλία υπάρ-
χουν περισσότεροι από 2.600.000 φτωχοί ή το 
13% τού πληθυσμού, από τους οποίους 626.995  
είναι παιδιά που ζουν στη φτώχεια και αντιστοι-
χούν με το 22.6% των παιδιών. 
Υστερα από 20 και πλέον χρόνια συνεχούς οικο-
νομικής ανάπτυξης στην Αυστραλία, η απόκτηση 
ενός σπιτιού είναι πια όνειρο απατηλό για εκα-
τομμύρια Αυστραλούς, οι μισθοί λιμνάζουν χωρίς 
αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ έχουν αυ-
ξηθεί το κόστος ζωής, υγείας, παιδείας, δημόσιας 
συγκοινωνίας κλπ.
Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που στην ιστορία τής 
Αυστραλίας για πρώτη φορά οι πολίτες της που 
μεταναστεύουν στη Νέα Ζηλανδία είναι περισσό-
τεροι από τους νεοζηλανδούς μετανάστες στην Αυ-
στραλία. Πέρσι μετανάστευσαν στη Νέα Ζηλανδία  
25,273 Αυστραλοί επειδή το κόστος ζωής είναι πιο 
φθηνό, οι μισθοί μεγαλύτεροι και η αγορά ενός 
σπιτιού πιο εύκολη, όπως τα ενοίκια είναι πολύ 
μικρότερα. 
Αναφέρομαι σε όλα αυτά, επειδή τα χειρότερα έπο-
νται αν ο πρωθυπουργός συνεχίσει το φλερτ του με 
τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ξένους επενδυτές 
που θα ωφεληθούν από την μείωση στους φόρους 
που πληρώνουν, αν πληρώνουν.
Ερωτηματικά, όμως, δημιουργούνται από τις δα-
πάνες $100 και πλέον δις για υποβρύχια και άλλα 
πολεμικά σκάφη σε μια περίοδο που απειλείται η 

πιστοληπτική  ικανότητα τής χώρας μας δυσάρε-
στες συνέπειες.
Από ό,τι γνωρίζω, η Αυστραλία δεν απειλείται από 
κανέναν, εκτός από τους... πρόσφυγες εισβολείς, 
ούτε προβλέπεται τέτοια απειλή από γειτονικές με-
γάλες δυνάμεις, Ινδονησία ή Κίνα, επειδή η χώρα 
μας δεν επειλεί κανέναν. Εξάλλου, ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος από την Κίνα εξουδετερώνεται από τη 
συμμαχία τής χώρας μας με τις ΗΠΑ.
Ασφαλώς, δεν λέω πως η Αυστραλία δεν πρέπει 
να είναι οχυρωμένη, ούτε να αμελεί τις αμυντικές 
ανάγκες της, αλλά οι πολίτες που θα πληρώσουν 
το μάρμαρο θα πρέπει να γνωρίζουν αν κινδυνεύει 
η εθνική ασφάλεια και από ποιούς. Αν πραγματικά 
υπάρχει ορατός κίνδυνος για το παρόν ή και το 
απώτερο μέλλον να ξοδεύσουμε τα $100 δις και 
διπλάσια αν χρειαστεί, αλλά με την αύξηση των 
φόρων και όχι σε βάρος τής Υγείας, τής Παιδεί-
ας και τής Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως θέλει ο κ. 
Τέρνμπουλ. Τα δολάρια για την μείωση των φό-
ρων που πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες και για 
την Αμυνα δεν φυτρώνουν σε δέντρα και θα πρέ-
πει να ξοδεύονται με σύνεση από την κυβέρνηση, 
για να μπορέσει ν’ αντιμετωπίσει την απαράδεκτη 
φτώχεια σε μια πάμπλουτη χώρα που νέμονται μια 
χούφτα έχοντες και κατέχοντες.
Αυτό, άλλωστε, είναι το μόνο συμπέρασμα που 
βγαίνει από το εκλογικό αποτέλεσμα, που κάθε άλλο 
παρά ικανοποιητικό είναι για τον πρωθυπουργό.

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Περισσότεροι από 2.600.000 ζουν στο επίπεδο φτώχειας
25.273 ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΠΕΡΣΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ...

ΕΝΩ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ

Ο ρόλος των μίντια 
Εκτός από τον πρωθυπουργό που δικαιολογημένα 
πανηγυρίζει την παραμονή του στην πρωθυπουρ-
γία, έστω με μεγάλο κόστος για το Λίμπεραλ Πάρτι, 
πανηγυρίζει και η Πολίν Χάνσον με το κύμα συμπά-
θειας από τους ψηφοφόρους που συμφωνούν με τις 
ανοησίες της. Οπως την περασμένη Δευτέρα το βράδι 
σε εκπομπή τού ABC, όταν ρώτησε τον μουσουλμά-
νο (ιρανικής καταγωγής) πρωτοκλασάτο Εργατικό 
γερουσιαστή, Σαμ Νταστιάρι, αν είναι μουσουλμάνος. 
«Δεν φαίνεσαι για μουσουλμάνος», τού είπε η Πολίν 
για να πάρει ακαριαία την εύστοχη απάντηση από το 
ακροατήριο: «Επειδή δεν έχει τρία κεφάλια;»
Εχουν εκφραστεί πολλές αντιρρήσεις για τον χρόνο 
που αφιερώνουν στην Πολίν Χάνσον τα ΜΜΕ, όπως 
και το κανάλι 9 που τη συνόδευσε με συνεργείο του 
σε μεγάλη εκδήλωση των Αβοριγίνων στο Βόρειο 
Κουίνσλαντ, από όπου την έδιωξαν κακήν κακώς.
Θα μου πείτε ζούμε σε δημοκρατία και υπάρχει ελευ-
θερία τού λόγου. Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι καθόλου 
δημοκρατικό κάποιοι να απολαμβάνουν μεγαλύτερη 
ελευθερία από αλλους. Με το 4,3% των ψήφων, η Πο-
λίν Χάνσον γιατί δικαιούται μεγαλύτερα προνόμια από 
τα ΜΜΕ, όταν οι Πράσινοι ας πούμε κέρδισαν σχεδόν 
τις διπλάσιες ψήφους με το 8,4%;

 Ο μακελλάρης τής Νίκαιας
Ακόμη ένας σατανικός μοναχικός λύκος θέρισε 84 
αθώες ψυχές και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους 
αθώους ανθρώπους με το φορτηγό του στη γραφική 

Νίκαια τής Γαλλίας. Οι τζιχαδιστές έσπευσαν να τον  
υιοθετήσουν σαν «δικό» τους, αλλά αυτό το τέρας 
ήταν διαφορετικό από τους άλλους τρομοκράτες. Δεν 
ήταν θρησκευόμενος και δεν πατούσε σε τζαμί, ήταν 
μεθύστακας και τζογαδόρος, χωρίς οικογένεια, ένα 
απόβρασμα τής κοινωνίας που προφανώς ήθελε να 
την εκδικηθεί για την κατάντια του. 
Θα το γράψω άλλη μια φορά πως ο κίνδυνος από το 
Ισλαμικό Κράτος θα εκλείψει γιατί θα ηττηθεί κατά 
κράτος, αλλά δεν ξέρω πως θα μπορέσουμε να 
εξουδετερώσουμε τον κάθε σατανά που είναι αποφα-
σισμένος να σκορπίσει τον όλεθρο.   

Τα δικά μας παιδιά και τα... άλλα
Η κατά τα άλλα συμπαθέστατη περσόνα στην αυστρα-
λιανή τηλεόραση, Σόνια Κρούγκερ, υιοθέτησε την 
άποψη τού Ντόναλντ Τραμπ και τής Πολίν Χάνσον, να 
απαγορευτεί η είσοδος μουσουλμάνων στην Αυστρα-
λία, επειδή σαν μάνα θρηνεί τον θάνατο δέκα παιδιών 
στο μακελλιό στη Νίκαια τής Γαλλίας. 
Η κα Κρούγκερ πρόσθεσε πως έχει φίλους «καλούς 
και ειρηνικούς μουσουλμάνους» και πως σέβε-
ται όλες τις θρησκείες και φυλές, αλλά αυτό δεν 
την έσωσε από σκληρή κριτική, αφού ακόμη και ο 
πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ, απέρριψε την 
πρότασή της.
Εγώ πιστεύω ότι η συγκίνηση τής κας Κρούγκερ είναι 
ειλικρινής για τον θάνατο των παιδιών και από άγνοια 
υιοθέτησε την πρόταση τού Τραμπ και τής Χάνσον, επει-
δή προφανώς δεν έχει πληροφορηθεί ότι τις τρομοκρα-

τικές επιθέσεις δεν διαπράτουν πρόσφυγες μουσουλ-
μάνοι, αλλά άτομα γεννημένα στις χώρες που ζουν. 
Τη συγκίνηση τής κας Κρούγκερ για τον θάνατο των 
παιδιών στη Νίκαια συμμεριστήκαμε όλοι όσοι έχου-
με ίχνος ανθρωπιάς, γιατί δεν υπάρχει πιο αποτρό-
παιο έγκλημα από τη δολοφονία, ή και την κακοποί-
ηση ενός παιδιού, πόσο μάλλον δέκα παιδιών. Αλλά 
γιατί η κα Κρούγκερ δεν εξέφρασε τη συγκίνησή της 
για τα 500 παιδιά που σκοτώθηκαν από τους βομ-
βαρδισμούς των Παλαιστινίων στη Γάζα από τους 
Ισραηλίτες;
Μήπως υπάρχουν δικά μας παιδιά που θρηνούμε 
όταν τα σκοτώνουν οι μουσουλμάνοι και τα άλλα 
που σκοτώνουν οι Ισραηλίτες, Αμερικανοί, Βρετανοί, 
Γάλλοι και δεν μας ενδιαφέρει επειδή είναι μουσουλ-
μάνοι; Να κάνουμε λοιπόν, ό,τι έκανε και ο Χίτλερ; 


