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Οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν με αίμα
τον «βλαξ» Μπους και το Παλαιστινιακό 
Η

έκθεση του σερ Τζον Σίλκοτ για την 
εμπλοκή της Βρετανίας στην επίθεση στο 
Ιράκ το 2003 αποδεικνύει πέρα από κάθε 
αμφιβολία ότι ο τότε πρωθυπουργός, Τόνι 

Μπλερ, εξαπάτησε τον λαό του, μετέτρεψε τη χώρα 
του σε μισθοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και 
συντέλεσε σε ένα τεραστίων διαστάσεων έγκλημα σε 
βάρος του ιρακινού λαού. Είναι πια γεγονός αναμ-
φισβήτητο ότι τις συνέπειες της αποσταθεροποίησης 
της ευρύτερης περιοχής βιώνουμε μέχρι σήμερα, με 
τη γιγάντωση της εξτρεμιστικής τρομοκρατίας, με τη 
γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή και με 
τα χιλιάδες αθώα θύματα σε διάφορες χώρες.
Ομως, ο πραγματικός ένοχος για το αθώο αίμα 
στους δρόμους τής Ευρώπης και τής Αμερικής εί-
ναι ο «βλαξ» πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ 
Μπους υιός, που θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται στη 
φυλακή για εγκλήματα κατά τής ανθρωπότητας με 
τους συνενόχους του  Ντικ Τσένι, Ντόναλντ Ράμ-
σφελντ, Ρίτσαρντ Περλ και Πολ Γούλφοβιτς. 
Αυτή η στήλη είχε καταγγείλει τότε σε καθημερινή 
βάση σχεδόν την εισβολή στο Ιρακ με χοντροκομ-
μένα ψεύδη που υποτίθεται ότι πίστεψαν ο Τόνι 
Μπλερ και ο δικός μας Τζον Χάουαρντ, που ακόμη 
επιμένει πως ήταν σωστή η απόφαση για τον πό-

λεμο εναντίον τού Ιρακ. Αποτέλεσμα, όμως, ήταν 
να δημιουργηθεί ένα κενό εξουσίας που κάλυψαν 
οι τζιχαδιστές τρομοκράτες και αιματοκύλησαν τη 
Μέση Ανατολή, ενώ οι οπαδοί τους επιτίθενται 
στις δυτικές χώρες, που δεν έχουν  ιδέα πώς να 
αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία.   
Οπως εμείς οι Ελληνες «δεν ξεχνάμε» τη τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο και απαιτούμε την απε-
λευθέρωσή της με εκδηλώσεις συμπαράστασης στ’ 
αδέλφια μας όπως μεθαύριο Κυριακή στις εκδηλώ-
σεις τής ΣΕΚΑ, το ίδιο συμβαίνει με τους Αραβες 
που είδαν τις χώρες τους να καταστρέφονται και τ’ 
αδέλφια τους να σκοτώνονται από τους βομβαρδι-
σμούς των Αμερικανών και των συμμάχων τους. 
Οι Αραβες δεν ξεχνούν ούτε τα δεινά που υποφέ-
ρουν οι Παλαιστίνιοι με τη συγκατάθεση τών Δυτι-
κών πάνω από 70 χρόνια και δεν έχουν τελειωμό.
Αυτή την οργή των Αράβων εκμεταλλεύτηκαν ο 
Οσάμα μπιν Λάντεν και αργότερα οι σατανικοί 
σουνίτες τζιχαδιστές και ο απελευθερωτικός πόλε-
μος των Αράβων έγινε θρησκευτικός εναντίον των 
χριστιανών, μα πιο πολύ εναντίον των σιϊτών ομο-
θρήσκων τους, επειδή ο «βλαξ» τούς ανέθεσε τη δι-
ακυβέρνηση τού Ιράκ και καταπίεζαν τους σουνίτες 
συμπατριώτες τους.

Από τη στιγμή που ένας πόλεμος γίνεται θρησκευ-
τικός, ανοίγουν οι πόρτες τής κόλασης και κυριαρ-
χούν οι δαίμονες που διψούν για ανθρώπινο αίμα. 
Οι ανθρωποθυσίες στην Ευρώπη και την Αμερική 
δεν πρόκειται να σταματήσουν, όπως ομολογούν 
οι πολιτικοί ότι δεν μπορούν πια να εγγυηθούν 
την ασφάλεια των πολιτών τους.
Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η εξτρεμιστική 
τρομοκρατία είναι να αφαιρέσουμε από τους τζιχα-
διστές τις προφάσεις για τα σαδιστικά εγκλήματά 
τους, βάζοντας το μαχαίρι βαθιά στο κόκκαλο με 
την απελευθέρωση και πλήρη ανεξαρτησία των 
Παλαιστινίων, το συμβιβασμό ανάμεσα στις αιρέ-
σεις τού Ισλάμ και τη συμμετοχή όλων των αρα-
βικών χωρών στις προσπάθειες για να επιβάλουν 
την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
Στις δυτικές χώρες, κυρίως στη Γαλλία και Βρετα-
νία, οι κυβερνήσεις τους θα πρέπει να δεκαπλασι-
άσουν τις προσπάθειες για την ενσωμάτωση στην 
ευρύτερη κοινωνία εκατομμυρίων μουσουλμάνων 
πολιτών τους που ζουν περιθωριοποιημένοι σε 
γκέτο με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, 
τα οποία έχουν γίνει θήλακες εγκλήματος, όμηροι 
των κάθε λογής εξτρεμιστών που τούς υπόσχονται 
τον παράδεισο...
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Ονειρο απατηλό η κατοικία
Προχθές Τετάρτη έγραψα πως στην 
Αυστραλία είναι όνειρο απατηλό πιο η 
αγορά ενός σπιτιού και όπως συμβαίνει 
συχνά με επαλήθευσε μια στατιστική που 
δείχνει πως τού χρόνου, 2017, για πρώτη 
φορά στην ιστορία τής χώρας μας, αυτοί 
που έχουν σπίτια θα είναι λιγότεροι από 
αυτούς που ενοικιάζουν! 
Οταν ήρθαμε μετανάστες στην Αυστραλία 
η απόκτηση ενός σπιτιού έγινε και δικό 
μας όνειρο, αλλά τότε ήταν πολύ εύκο-
λο ν’ αγοράσεις ένα σπίτι, αν όχι δύο και 
τρία. Με τα παιδιά μας και περισσότερο 
με τα εγγόνια μας, όμως, τί γίνεται; Ο 
πρωθυπουργός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, 
μάς είπε τη λύση να βρούν πλούσιους 
γονείς για να τα βοηθήσουν ν’ αγοράσουν 
σπίτι και ο πρώην Θησαυροφύλακας, Τζο 
Χόκεϊ, είχε συμβουλεύσει να βρουν δου-
λειά με μεγάλο μισθό.
Οι Εργατικοί πρότειναν να περιοριστεί το 
negative gearing στις καινούργιες κα-
τοικίες, αλλά η κυβέρνηση το απέρριψε 
επειδή θα μειονόταν η περιουσία αυτών 
που έχουν πέντε ή δέκα σπίτια. Ομως, η 
λύση είναι μια: Οι εργαζόμενοι να αμεί-
βονται ικανοποιητικά για να μπορούν ν’ 
αποταμιεύσουν την προκαταβολή και να 
πληρώνουν τις δόσεις για την εξόφληση 
τού στεγαστικού δανείου. 

Η Μαύρη Επέτειος
Για άλλη μια χρονιά μεθαύριο Κυριακή, 

σύσσωμος ο Ελληνισμός στο Σίδνεϊ θα 
δώσει το παρών στην πορεία συμπαρά-
στασης που διοργανώνει κάθε χρόνο η 
ΣΕΚΑ για την Μαύρη Επέτειο τής εισβο-
λής τού Αττίλα στην Κύπρο και τής κα-
τοχής τής Κύπρους από την Τουρκία. 42 
χρόνια είναι πολλά για την κατοχή μιας 
ευρωπαϊκής χώρας από μια «σύμμαχο» 
και μέλος τού ΝΑΤΟ, που υποτίθεται πως 
ιδρύθηκε για να προστατεύσει την ελευ-
θερία και δημοκρατία. 
Το γεγονός ότι αυτό το στυγερό έγκλημα 
εναντίον τής Κύπρου παραμένει ατιμώ-
ρητο και το πρόβλημα άλυτο από τις δυτι-
κές μεγάλες δυνάμεις, που δήθεν νιάζο-
νται και πολεμούν για την... ελευθερία των 
Συρίων, των Ιρακινών και των Αφγανών, 
ή των Ουκρανών, είναι ακόμη μια από-
δειξη τής καραμπινάτης υποκρισίας τους. 
Ομως ο απανταχού Ελληνισμός δεν ξεχνά 
και μεθαύριο Κυριακή στο Σίδνεϊ θα συ-
μπαρασταθεί στους αδελφούς Κυπρίους 
που αγωνίζονται για την  απελευθέρωση 
τού νησιού τους, με την παρουσία του στις 
εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η 
ΣΕΚΑ. 

Γεννήσεις
Ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια 
τού φίλου και συνάδελφου, Σπύρου και 
τής συζύγου του Μελ Παπαστεφάνου, 
που προχθές έγιναν γονείς για δεύτερη 
φορά με τη γέννηση τής κορούλας τους 
Πάρις και η τρισχαριτωμένη πρωτότο-

κη, Αναστασία, απέκτησε μια αδελφού-
λα. Τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια για 
το ευτυχές γεγονός στον Σπύρο και την 
Μελ, την Αναστασία, τον παππού και τις 
γιαγιάδες εδώ και στην Ελλάδα. 

Η Χιακή Αδελφότητα
Ο πρόεδρος, κ. Π. Κολοκυθάς με το συμ-
βούλιό του υπενθυμίζουν και από αυτή 
τη στήλη στους Χιώτες και φίλους τους 
την Αρτοκλασία τής Χιακής Αδελφότη-
τας προς τιμήν τής Αγίας Μαρκέλλας με 
αγίασμα από την Χίο, μεθαύριο Κυρια-
κή στον ιερό ναό τής Αγίας Τριάδος, 626 

Bourke St., Surry Hills. Μετά την Θεία 
Λειτουργία θα προσφερθούν μεζεδάκια 
και αναψυκτικά. Ολοι ευπρόσδεκτοι. 

Καλόο!
- Τον είδες τον Τσίπρα; 40 χρονών με 
δύο παιδιά και πρωθυπουργός!
- Ασε με ρε μάνα με τον Τσίπρα σου!
Ακόμη ένα:
Σύμφωνα με τη μάνα μου, οι μισοί και 
πλέον θάνατοι οφείλονται στο ότι οι 
άνθρωποι δεν τρώνε καλά και οι υπό-
λοιποι επειδή βγαίνουν έξω μόλις λού-
στηκαν!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


