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Ανεξήγητες κυβερνητικές αποφάσεις 
απειλούν την ασφάλεια τής κοινωνίας
Δ

υστυχώς, φίλοι μου, κάθε μέρα επιβε-
βαιώνεται η άποψή μου ότι η Αυστραλία 
υποφέρει από βαριάς μορφής έλλειψη 
ηγεσίας στο ομοσπονδιακό και πολι-

τειακό πολιτικό περιβάλλον. Κάθε μέρα ακούμε 
και διαβάζουμε κυβερνητικές αποφάσεις που θα 
ήταν αστείες, αν δεν έθεταν σε κίνδυνο το αί-
σθημα ασφάλειας που απόλαυσαν οι πολίτες με 
προηγούμενες Λίμπεραλ και Εργατικές κυβερνή-
σεις.
Σε σύγκριση με τους σημερινούς πολιτικούς 
ηγέτες στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και τα 
πολιτειακά σε ολόκληρη την Αυστραλία, ο Τζον 
Χάουαρντ, η Τζούλια Γκίλαρντ, ο Μπάρι Ο’ Φά-
ρελ, ακόμη και ο Μάικ Μπερντ φαντάζουν σαν 
ιδιοφυίες τής πολιτικής.
Ο απελπιστικά απογοητευτικός πρωθυπουργός, 
Μάλκολμ Τέρνμπουλ και οι πρέμιερ τής  ΝΝΟ 
- Βικτώριας, δεν έχουν ιδέα αν πηγαίνουν ή αν 
έρχονται.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε προχθές μείωση 
κατά $2,1 δις στην επιχορήγηση των πανεπι-
στημίων με συνέπεια να χαθούν 10.000 θέσεις 
για άτομα που θέλουν να σπουδάσουν. Ο κ. 
Τέρνμπουλ με τον Θησαυροφύλακά του, μειώ-
νουν τις κρατικές υπηρεσίες και τις επιχορηγή-
σεις για να μειώσουν δήθεν το έλλειμμα στον 
Προϋπολογισμό, ενώ την ίδια στιγμή μειώνουν 
την φορολογία, δηλαδή το εθνικό εισόδημα. 
Παρόλο που φέτος ο Προϋπολογισμός θα δείξει 
έλλειμμα $23 δις, έστω με τα μέτρα λιτότητας, 
ο πρωθυπουργός ντε και καλά θέλει να γεμίσει 
τις τσέπες των φίλων και υποστηριχτών του με 

$60 δις, από την πρόταση να μειωθεί στο 25% 
το ποσοστό φόρου που πληρώνουν.
Και ενώ ο κ. Τέρνμπουλ με τον κ. Μόρρισον 
δικαιολογημένα διαφημίζουν πως πέρσι ση-
μειώθηκε ρεκόρ στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, μάς λένε ανερυθρίαστα πως θα μει-
ώσουν τον φόρο που πληρώνουν οι μεγάλες 
επιχειρήσεις για το... καλό μας, επειδή με την 
μείωση οι κροίσοι θα δημιουργήσουν νέες θέ-
σεις εργασίας.
Αλλά αφού δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις ερ-
γασίας με τον «υψηλό» φόρο 30%, γιατί να τον 
μειώσουμε, αυξάνοντας το έλλειμμα στον Προ-
ϋπολογισμό και το εθνικό χρέος;
Στη ΝΝΟ πέθανε προχθές από τα τραύματά της 
η Jessica Falkholt, το τέταρτο θύμα τής οικογέ-
νειας Φόκχολτ που ξεκληρίστηκε στη μετωπική 
σύγκρουση τού αυτοκινήτου της με αυτό που 
οδηγούσε ένας μανιακός με 25 καταδίκες για 
παραβάσεις τού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Την προηγούμενη μέρα, ένα νεαρό ζεύγος 19 
χρονών έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σταματη-
μένο αυτοκίνητό τους όταν έπεσε πάνω του μια 
νταλίκα.
Και τί έκανε η πολιτειακή κυβέρνηση; Μείωσε 
στο ήμισυ τις ποινές γι’ αυτούς που οδηγούν 
χωρίς άδεια, ή τους έχει αφαιρεθεί!
Στο μεταξύ, ο πολιτειακός υπουργός Συγκοι-
νωνίας, Αντριου Κόνστανς, που προκάλεσε 
χάος στα τρένα, ταλαιπωρόντας 1,2 εκατομμύ-
ριο ταξιδιώτες δεν έχει απολυθεί, παρόλο που 
το συνδικάτο των οδηγών τρένων αποφάσισε 
24ωρη απεργία  επειδή ο κ. Κόνσταντς μέχρι 

χθες αρνιόταν να διαπραγματευτεί την αύξηση 
τού μισθού τους.
Στη Βικτώρια, η Εργατική κυβέρνηση Αντριους 
κινδυνεύει να χάσει τις επόμενες εκλογές τον 
Νοέμβριο, επειδή δεν αντιμετώπισε δυναμικά 
μια συμμορία νεαρών σουδανών, που ληστεύ-
ουν καταστήματα και τρομοκρατούν την κοινω-
νία.
Είναι απαράδεκτος ο πρέμιερ κ. Αντριους αν 
πιστεύει ότι είναι «ρατσισμός» να καταδιώκο-
νται έγχρωμοι κακοποιοί.   
Και ενώ οι ηγέτες τού αέρα κοπανιστού δεν 
έχουν το τσαγανό ενός Χάουαρντ, ή μιας Γκί-
λαρντ για να δαγκάσουν την λαμαρίνα και να 
πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις, στην lucky 
country:
- Ζει στη φτώχεια ένα σε κάθε 7 παιδιά.
- Χιλιάδες Αυστραλοί άνδρες, γυναίκες και παι-
διά δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι και κοι-
μούνται σε αυτοκίνητα κάθε βράδι.
- Περισσότερα από 1000 άτομα κάθε χρόνο 
βάφουν με το αίμα τους την άσφαλτο, θύματα 
οδικών δυστυχημάτων μαζί με χιλιάδες άλλα 
που τραυματίζονται και ζουν με αναπηρίες και 
κόστος $28 δις στους φορολογούμενους.
- Η ιδιοκτησία στέγης είναι πια όνειρο απατη-
λό. 
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα 
στην Αυστραλία, αλλά ποιά είναι η λύση;
Μια μικρή αγγελία στα «Ζητούνται», μήπως βρε-
θεί ο άνθρωπος που έχει το θάρρος και το κου-
ράγιο να συγκρουστεί για να αλλάξει την ρότα 
τού έθνους μας πριν πέσει πάνω στα βράχια...

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η Ημέρα τής Αυστραλίας
Ως συνήθως, ο πρωθυπουργός, Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ, αρνείται κατηγορηματικά να συζητήσει δύ-
σκολα προβλήματα, έστω την αλλαγή τής Ημέρας 
τής Αυστραλίας από τις 26 Ιανουαρίου που διχάζει 
τους πολίτες, σε κάποια άλλη ημερομηνία.
Ομως, ο λαός μίλησε σε δημοσκόπηση και είπε ότι 
δεν τον ενδιαφέρει ποιά ημέρα θα γιορτάζεται η 
Ημέρα τής Αυστραλίας, εφόσον θα είναι το καλο-
καίρι για να μπορεί ν’ απολαμβάνει τις μπίρες και τα 
παϊδάκια του στο μπαρμπεκιού.   
Το 56% των Αυστραλών συμφωνεί με την αλλαγή τής 
ημερομηνίας και μόνο το 36% επιμένει στην 26η Ια-
νουαρίου, επειδή αυτή την ημέρα εισέβαλαν οι Αγ-
γλοι αποικιοκράτες με τα καράβια τους στο Σίδνεϊ...

Καλόο!
– Δώδεκα τη νύχτα, βάζεις πιτζάμες, λες καληνύχτα 
και πας στο δωμάτιό σου οπότε σε ρωτάνε: Πας για 
ύπνο; (Όχι πάω να ρίξω μπετά σε μια οικοδομή!)

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


