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Οταν το 1906 οι Αυστραλοί μάς 
έβλεπαν σαν «βρώμικους ντέγκος» 

Η 
εφημερίδα Sydney 
Sportsman, Surry Hills, στην 
έκδοση τής Τετάρτης 11 Ιου-
λίου 1906 είχε δημοσιεύσει 

άρθρο με τίτλο «SUNDAY-TRADING 
DAGOES» (Κυριακάτικη λειτουργία 
καταστημάτων από ντέγκος).
Στο ρατσιστικό ρεσιτάλ τής εφημε-
ρίδας, «οι βρώμικοι Ελληνες» και 
άλλα «ξένα απόβλητα» καταγγέλονται 
επειδή ανοίγουν τα μαγαζιά τους τις 
Κυριακές και η αστυνομία δεν τους 
συλλαμβανει!
Το άρθρο, μεταξύ πολλών άλλων υβρι-
στικών επιθέτων μάς χαρακτηρίζει με-
λαψούς ανταγωνιστές των λευκών Αγ-
γλων και Αυστραλών που είναι 
νομοταγείς και δεν εργάζονται την 
έβδομη ημέρα κατά τας Γραφάς και κα-
ταλήγει:
«Η αλήθεια είναι πως στην Αυστραλία 
είναι προτιμότερο να είσαι ένας ντέ-
γκος φοροφυγάς που παρανομεί, παρά 
ένας αξιοπρεπής λευκός πολίτης που 

δημιουργεί μια οικογένεια νεαρών Αυ-
στραλών».
Λόγω χώρου, αλλά και αηδίας δεν δη-
μοσιεύω ολόκληρο το υβριστικό κείμε-

νο, όμως πιστεύω να πήρατε μια γεύση 
τού ρατσισμού που αντιμετώπισαν οι 
έλληνες μετανάστες και συνεχίστηκε 
μέχρι που ήρθαν με πλοιάρια οι Βιετ-
ναμέζοι πρόσφυγες και μάς... γλίτωσαν.
Σειρά είχαν αργότερα άλλες εθνότητες 
και τέλος οι Λιβανέζοι με άλλους μου-
σουλμάνους.
Η υποκρισία των ρατσιστών δεν έχει 
όρια, γιατί δεν άκουσα να διαμαρτύρο-
νται όταν λευκοί και χριστιανοί πολιτι-
κοί επέβαλαν το άνοιγμα των καταστη-
μάτων τις Κυριακές!
Οχι μόνο δεν διαμαρτυρήθηκαν οι 
έντιμοι και νομοταγείς λευκοί ρατσι-
στές, αλλά εργάζονται ή γεμίζουν τα 
εμπορικά κέντρα τις Κυριακές, αντί να 
εκκλησιάζονται και ή να απολαμβάνουν 
οικογενειακές δραστηριότητες.
Οι Ελληνες στην Αυστραλία, δεν ήταν 
τρομοκράτες, ούτε αλλόθρησκοι, ή μα-
φιόζοι για να δικαιολογείται η αντιπά-
θεια των ρατσιστών.
Οι Ελληνες, με σκληρή δουλειά, με 

εμπορικό ένστικτο, με τον πολιτισμό 
στα γονίδιά τους και με το πάθος τους 
για προκοπή, βοήθησαν την Αυστρα-
λία να εξελιχθεί από βρετανική αποι-
κία που ζούσε στην ποδιά τής Αγγλίας 
στην υπερήφανη ανεξάρτητη χώρα τού 
σήμερα.
Με τους αγώνες μας εναντίον τής αφο-
μοίωσης και για την προστασία των 
ιστορικών καταβολών μας, η Αυστρα-
λία είναι σήμερα μια πολυεθνική και 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Ισως μονα-
δική στον κόσμο και οπωσδήποτε πα-
ράδειγμα προς μίμηση.
Το τραγικό στοιχείο στην υπόθεση τού 
ρατσισμού, είναι πως πολλοί ομογενείς 
συμμάχησαν με τους θερμοκέφαλους 
αυστραλούς εθνικιστές και από θύματα 
μεταλλάχτηκαν σε θύτες. Ομως, ο ρα-
τσισμός δεν έχει θέση στο υποδειγμα-
τικό δημοκρατικό πολίτευμα τής δεύτε-
ρης πατρίδας μας, με σύνθημα την ίση 
μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους τους πολίτες της.

Μια πολύ σημαντική είδηση ψάρεψε ο συνάδελφος, Γιάννης Δραμιτινός, στην 
έρευνά του για την ομογένεια στην Αυστραλία και μού την έδωσε να σχολιάσω, 
επειδή επαληθεύει δημοσιεύματά μου για τον ρατσισμό που αντιμετωπίσαμε οι 
προπολεμικοί και μεταπολεμικοί μετανάστες.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΘΥΤΕΣ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Γιώργος Αθανασιάδης
Περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει αυτές τις 
ημέρες ο εκλεκτός συνεργάτης μας και δημοφιλέ-
στατος συμπάροικος δικηγόρος, Γιώργος Αθανασι-
άδης. Η διεύθυνση και το προσωπικό τού «Κόσμου» 
ευχόμεθα ταχεία και καλή ανάρρωση στον φίλτατο 
Γιώργο.

Ποιούς κοροϊδεύουν;
Ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ και ο θη-
σαυροφύλακας Σκοτ Μόρισον, πανηγυρίζουν επει-
δή πέρσι το 2017 δημιουργήθηκαν στην Αυστραλία 
400.000 νέες θέσεις εργασίας. Δικαιολογημένοι οι 
πανηγυρισμοί, αφού ο αριθμός είναι εντυπωσιακός 
και ο μεγαλύτερος στην ιστορία τής χώρας μας. Αν 
και υπάρχουν αμφισβητίες, εγώ θα δεχθώ πως ο 
αριθμός ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 
αξίζουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση Τέρνμπουλ.
Τώρα προσδοκώ από τους κ.κ. Τέρνμπουλ και Μό-
ρισον να σταματήσουν τις προσπάθειες μείωσης των 
φόρων που πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για 
το... καλό μας.
Μάς λένε πως η μείωση στο 25% τού φόρου που πλη-
ρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα εφαρμοστεί 
για να πλουτίσουν, αλλά για να δημιουργήσουν νέες 
θέσεις εργασίας. Φυσικά, μάς κοροϊδεύουν γιατί δεν 

είναι αλήθεια.
Εστω, όμως, αφού δημιουργούνται 400.000 με φόρο 
30% γιατί να τον μειώσουμε στο 25%;  

Δημοσκοπήσεις
Εδώ και κάποιους μήνες οι δημοσκοπικοί δείκτες 
έχουν πάψει να χαϊδεύουν τ’ αυτιά της Ν.Δ. Η διαφο-
ρά της από τον ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται από μήνα σε μήνα 
και από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Η συσπεί-
ρωσή της δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι. Έχοντας, από 
καιρό, υπερβεί το 90%. Οι «έξωθεν» εισροές δεί-
χνουν ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Ενώ δεν φαίνεται 
να έχει λαμβάνειν από την κατηγορία των αναποφά-
σιστων. Οι επιδόσεις της στην «πρόθεση ψήφου» εμ-
φανίζουν κάμψη. Μικρή, αλλά σταθερή κάμψη. Όσο 
για τα λεγόμενα «ποιοτικά στοιχεία», εκείνα που επι-
χειρούν να διερευνήσουν τις τάσεις της κοινής γνώ-
μης, έχουν αρχίσει πλέον να ευνοούν τον αντίπαλο. 
Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει πολύ «κοινωνικότερο» 
προφίλ από κείνο του αρχηγού της Ν.Δ. Θεωρεί-
ται δε «καταλληλότερος» να βγάλει τη χώρα από τα 
Μνημόνια. Ενώ έχει σημαντικά ενισχυθεί ο δείκτης 
αισιοδοξίας των πολιτών για το μέλλον (στο 50,5% 
για πρώτη φορά στα μνημονιακά χρόνια, σύμφωνα 
με την δημοσκόπηση της Κάπα Resears, την πρώ-
τη του 2018). Κι ακόμη, το νέο εγχείρημα στον χώρο 

του Κέντρου, παρότι δεν εμφανίζει κάποια άξια λό-
γου δυναμική (δεν αθροίζει καν τα εκλογικά ποσο-
στά των συνιστωσών δυνάμεων), μάλλον το κόμμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως πλαγιοκοπεί 
παρά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή, τουλάχιστον, φρενάρει την ροή 
ψηφοφόρων προς τα εκεί. Εντελώς αντίθετα απ’ ό,τι 
πίστευαν και προσδοκούσαν οι εκ δεξιών γείτονες...
Εάν και εφόσον συνεχιστεί η -για την ώρα σταθε-
ρή- πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Με όλους 
σχεδόν τους δείκτες πολύ πέραν των στόχων, ακόμη 
και των μνημονιακών στόχων. Με την πορεία ώς τον 
Αύγουστο του 2018 της επιστροφής στην «κανονικό-
τητα» να δείχνει δίχως σοβαρά εμπόδια. Και με όλο 
και περισσότερους πολίτες να πείθονται πως, ναι, ο 
δρόμος για την απαλλαγή από τα Μνημόνια και την 
επιτροπεία είναι πλέον ορατός και ανοιχτός.


