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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Δεκάδες εκατομμύρια πρόσφυγες και 
χώρες βουτηγμένες στο αίμα αθώων
Τραμπούκοι πολιτικοί ηγέτες ευ-
θύνονται για την έξαρση στο κύμα 
προσφύγων, ενώ απειλούν την πα-
γκόσμια ειρήνη. Σύμφωνα με την 
Υπατη Αρμοστεία για τους Πρό-
σφυγες τού ΟΗΕ, 65 εκατομμύρια 
άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τις εστίες τους, ανάμε-
σά τους περίπου 25,4 εκατομμύρια 
πρόσφυγες, οι μισοί από τους οποί-
ους  είναι παιδιά μέχρι 18 χρονών. 
Επίσης εκτιμάται ότι υπάρχουν 10 
εκατομμύρια απάτριδες, άτομα χω-
ρίς υπηκοότητα που στερούνται 
εθνικότητα και βασικά δικαιώματα 
όπως παιδεία, εργασία, φροντίδα 
υγείας και ελεύθερης μετακίνησης. 
Σύμφωνα με την UNHCR, κάθε 2 
δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος ανα-
γκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι 
του επειδή κινδυνεύει η ζωή του, ή 
καταδιώκεται από το κράτος.
Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί 
αφού μιλάμε για ανθρώπινες ζωές 
που περιφρονούν ηγέτες όπως ο 
πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ που 
συμπεριφέρεται σαν τραμπούκο και 
ο βορειοκορεάτης δικτάτορας Κιμ 
Γιονγκ Ουν που είναι τραμπού-
κος. Ο Σύριος δικτάτορας Ασσάντ 

είναι τραμπούκος, ενώ ο ισραηλί-
της πρωθυπουργός Βενιαμίν Νε-
τανιάχου συμπεριφέρεται σαν τρα-
μπούκος. Ο «σουλτάνος» Ερντογάν 
είναι τραμπούκος και ο ούγγρος 
πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν 
συμπεριφέρεται σαν τραμπούκος. 
Ο βασιλιάς τής Σαουδικής Αραβί-
ας συμπεριφέρεται σαν τραμπού-
κος,αλλά  μακελάρης πρόεδρος τού 
Σουδάν, Ομάρ αλ Μπασίρ, είναι 
τραμπούκος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται 
σαν τραμπούκος απέναντι σε φί-
λους και εχθρούς, δημιουργεί προ-
βλήματα στις διεθνείς σχέσεις τής 
χώρας του και προκάλεσε διεθνή 
κατακραυγή όταν με εντολή του έγι-
νε απαγωγή χιλιάδων παιδιών από 
τους πρόσφυγες γονείς τους. Πα-
ρόλα αυτά συνεχίζει να διχάζει την 
χώρα του και να καταδιώκει τους 
πρόσφυγες, ακόμη και αυτούς που 
έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ, παιδιά 
παράνομων προσφύγων.
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα 
στερεί το ψωμί των συμπατριωτών 
του που λιμοκτονούν για να χρη-
ματοδοτήσει το πυρηνικό πρόγραμ-
μά του και τους πυραύλους με τους 

οποίους απειλεί την παγκόσμια ει-
ρήνη. Ενώ σε στρατόπεδα εργασίας 
υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συμπα-
τριωτών του που διαφωνούν με τις 
επιλογές του.
Ο Ασάντ στη Συρία κατέστρεψε τη 
χώρα του και σκότωσε χιλιάδες συ-
μπατριώτες του με βομβαρδισμούς, 
ενώ ανάγκασε 6,5 εκατομμύρια Σύ-
ριους να πάρουν τον επικίνδυνο 
δρόμο τής προσφυγιάς.
Ο Βενιαμίν Νετανιάχου συμπερι-
φέρεται σαν τραμπούκος στους Πα-
λαιστίνιους που αγωνίζονται για 
την ελευθερία τους και κλέβει τη γη 
τους, με εκατοντάδες θύματα, ανά-
μεσά τους και πολλά παιδιά.
Θα μπορούσα να γεμίσω την εφημε-
ρίδα μας με τις εγκληματικές ενέρ-
γειες των τραμπούκων ηγετών, που 
όμως αδυνατεί να αντιμετωπίσει η 
οργανωμένη ανθρωπότητα, δηλαδή 
ο ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο τής 
Χάγης και άλλοι παγκόσμιοι φο-
ρείς.
Η ανασφάλεια που νιώθουν κά-
ποιοι λαοί από την εισβολή των 
προσφύγων στις χώρες τους δεν εί-
ναι αδικαιολόγητη, όμως αδικαιο-
λόγητη είναι η αρνητική αντίδρασή 

τους. Την ευθύνη για τα εκατομμύ-
ρια προσφύγων μαζί με τους τρα-
μπούκους ηγέτες μοιράζονται και 
δημοκρατίες που εισέβαλαν σε ξέ-
νες χώρες, ή που εκμεταλλεύτηκαν 
τον εθνικό φυσικό πλούτο φτωχών 
χωρών στην Λατινική Αμερική, 
στην Αφρική και στην Ασία.
Αυτή έκρηξη στον πληθυσμό των 
προσφύγων δεν είναι μόνο οικο-
νομικό πρόβλημα, πρωτίστως είναι 
πολιτικό που εκμεταλλεύονται οι 
νεοναζί σαν όπλο εκφοβισμού των 
λαών τους. 
Οι πρόσφυγες πρωταγωνιστούν 
στην οικονομική ανάπτυξη τής χώ-
ρας που τους φιλοξενεί, με την ερ-
γατικότητά τους, με τον πολιτιστικό 
πλούτο που φέρνουν μαζί τους, με 
τις επιχειρήσεις που δημιουργούν, 
με τους φόρους που πληρώνουν, 
ακόμη και τα παιδιά που γεννούν. 
Οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Κανα-
δάς -για παράδειγμα- είναι λαμπρές 
δημιουργίες προσφύγων που υπέ-
φεραν τα πάνδεινα για να δημιουρ-
γήσουν χώρες που ευημερούν με 
δημοκρατικά καθεστώτα.

Νίκολα Ντιμιτρόφ: 
“Είμαστε Σλάβοι”
Ακόμη μια δημοσκόπηση Newspoll χθες, δείχνει 
πως οι αυστραλοί πολίτες θέλουν Εργατική κυβέρ-
νηση με πρωθυπουργό τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ. 
Δεν είναι παράλογη η επιθυμία των ψηφοφόρων 
γιατί -εδώ που τα λέμε- άλλα τα μάτια τού λαγού 
κι’ άλλα τής κουκουβάγιας. Ο Μπιλ Σόρτεν δεν 
«τραβάει», ενώ ο Τέρνμπουλ έχει παράστημα και 
λόγο ηγετικό. Ακόμη και οι κωλοτούμπες του 
έχουν κάποια φινέτσα, αν και έχει απογοητεύσει 
πολλούς θαυμαστές του σαν συνήγορος των τρα-
πεζών και των φίλων του μεγαλοεπιχειρηματιών.
Χθες άρχισαν οι συνεδριάσεις τού Κοινοβουλίου 
στην Καμπέρα και η κυβέρνηση Τέρνμπουλ θα 
προσπαθήσει να ψηφιστεί στην Γερουσία η πρό-
τασή της για μείωση τού φόρου εισοδήματος των 
εργαζομένων. Ομως, η κυβέρνηση έχει συνδέσει 
αυτή την μείωση με την μείωση τού φόρου εισο-
δήματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 30% 
στο 25%.
Δεν ξέρω αν τελικά η Γερουσία θα εγκρίνει αυτή 
την απαράδεκτη μείωση ειδικά για τις μεγάλες 
τράπεζες που αποδείχτηκε ότι έκλεβαν μέχρι πε-
θαμένους πελάτες τους. Υπενθυμίζω ότι το κόστος 
για το δώρο στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι $65 
δις, όταν το εθνικό χρέος είναι 
$572,5 δις και πληρώνουμε $18,7 δις το χρόνο 

σε τόκους, ή περισσότερα από $1,5 δις τον μήνα 
($593 κάθε δευτερόλεπτο). Το εθνικό χρέος αντι-
στοιχεί με $23.167 για κάθε άνδρα, γυναίκα και 
παιδί στην Αυστραλία και με το 31.33% τού ΑΕΠ 
που είναι $1,8 τρις.
Δηλαδή, να πληρώνουν το 31,33% του ΑΕΠ, ή 
$1,5 δις το μήνα από το υστέρημά τους οι φο-
ρολογούμενοι, για να ωφεληθούν οι μεγάλες επι-
χειρήσεις με κέρδη δεκάδων δισεκατομμυρίων 
δολαρίων; 
Αυτό δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση, μάλ-
λον για βανδαλισμό τής εθνικής οικονομίας πρό-
κειται. 

 Η Φώφη και ο Ανδρέας
Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την Φώφη Γεννη-
ματά ύστερα από τις εξωφρενικές δηλώσεις της 
για τα 22 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Πα-
πανδρέου: 
«Στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής τιμούμε και 
υπερασπιζόμαστε το έργο τού Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, που «22 χρόνια μετά τον θάνατο του παρα-
μένει ζωντανός στη συνείδηση και τη μνήμη του 
λαού μας», αναφέρει η Φώφη σε άρθρο της στην 
εφημερίδα «Στο Καρφί» για την επέτειο του θανά-
του του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, και τονίζει: 
«Αξιοποιούμε την εμπειρία και προχωράμε μπρο-
στά με πίστη στις αρχές, στις αξίες και στις πο-

λιτικές παραδόσεις της δημοκρατικής παράταξης. 
Ήταν μεγάλος Ηγέτης και Οραματιστής για την 
Ελλάδα και το λαό», σημειώνει, μεταξύ άλλων η 
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και προσθέτει: 
«Γι αυτό και οι συστηματικές προσπάθειες από 
τα δεξιά να απαξιώσουν το έργο του, έπεσαν στο 
κενό. Και κάποιοι από αριστερά που τόλμησαν να 
συγκριθούν μαζί του και πέρασαν τη σκιά του για 
μπόι, έγιναν πολιτικά καταγέλαστοι».
Είναι αφελής, υποκρίτρια, ψεύτρα ή αδίσταχτη 
πολιτικάντης; Μάλλον όλα αυτά γιατί το ΠΑΣΟΚ 
και το Κίνημα Αλλαγής, όχι μόνο δεν τιμά και 
υπερασπίζεται το έργο τού Ανδρέα Παπανδρέου, 
αλλά τον πρόδωσε για 30 αργύρια από την Νέα 
Δημοκρατία. 
Γράφει η Φώφη πως «οι συστηματικές προσπά-
θειες από τα δεξιά να απαξιώσουν το έργο του, 
έπεσαν στο κενό», χωρίς ίχνος αιδούς όταν η ίδια 
έχει γίνει το μεγάφωνο τού Μητσοτάκη και αφού 
συνεργάστηκε με την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενι-
ζέλου.
Ας απαντήσει η Φώφη αν ο Ανδρέας θα δεχόταν 
να γίνει δεκανίκι τής Νέας Δημοκρατίας και μάλι-
στα τού Αντώνη Σαμαρά όπως το ΠΑΣΟΚ της, ή 
αν θα άφηνε ανεξέλεγκτους τούς Σκοπιανούς να 
κερδίσουν την αναγνώριση τού κρατιδίου τους 
σαν σκέτη «Μακεδονία» από 140 χώρες. Ακόμη 
και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν ποτέ κυβέρνηση με 
αντίπαλο τον Ανδρέα...
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