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Σ
τις υπανάπτυκτες χώρες λειτουργούν κοι-
νωνίες δύο ή και περισσοτέρων ταχυτή-
των, αλλά είναι η Αυστραλία υπανάπτυκτη 
χώρα; 

Ομως, φίλοι μου, προς τα εκεί βαδίζουμε με τα 
μυαλά που κουβαλά το οικονομικό επιτελείο τής 
κυβέρνησης Τέρνμπουλ και δεν το γράφω ελαφρά 
τη καρδία. Οι ενδείξεις είναι πασιφανείς και ήδη 
έχουμε τα πρώτα θύματα: συνταξιούχους και μι-
κροεισοδηματίες που υποφέρουν την κυβερνητι-
κή αναλγησία  για να κλείσει την ψαλίδα ανάμεσα 
στους έχοντες και μη έχοντες.
Υστερα από δεκαετίες συνεχούς οικονομικής ανά-
πτυξης για την οποία καυχώνται οι πολιτικοί, ποιοί 
οφελήθηκαν; Ασφαλώς όχι οι συνταξιούχοι, ούτε 
οι χαμηλόμισθοι που έχουν να δουν χρόνια αύξη-
ση μισθού, ούτε το ένα τρίτο των εργαζομένων που 
είναι «μόνιμοι εποχιακοί» και πληρώνονται για λί-

γες ώρες ή ημέρες εργασίας την εβδομάδα. 
Και ενώ χιλιάδες Αυστραλοί αντιμετωπίζουν το 
δίλημμα αν θα πληρώσουν τον λογαριασμό τού 
ηλεκτρισμού ή θα αγοράσουν τρόφιμα, τί κάνει η 
κυβέρνηση Τέρνμπουλ; Κόβει από τους συνταξι-
ούχους το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος! Η ίδια 
κυβέρνηση που σώνει και καλά θέλει «για το καλό 
μας» να χαρίσει $85 δις στις μεγάλες επιχειρήσεις 
($17 δις στις τράπεζες!) με μείωση 5% στους φό-
ρους που πληρώνουν.
Αν αυτά τα δισεκατομμύρια πήγαιναν στις τσέπες 
των συνταξιούχων και άλλων φτωχών, το κέρδος 
στην οικονομία θα ήταν απείρως μεγαλύτερο, γιατί 
θα επέστρεφαν αμέσως στην αγορά και στις επι-
χειρήσεις. 
Οι συνταξιούχοι και άλλοι φτωχοί θα ξόδευαν 
αμέσως τα χρήματα, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις 
θα έστελναν τα μεγαλύτερα κέρδη τους στο εξω-

τερικό και αυτή είναι διαφορά που θα μάς κάνει 
τριτοκοσμική χώρα με δύο κοινωνίες: μια για τους 
έχοντες και άλλη για τους μη έχοντες.
Αυτό γεννά ερωτηματικά γιατί υπάρχει μεγάλη 
υποστήριξη στην κυβέρνηση Τέρνμπουλ και νομί-
ζω πως η απάντηση είναι απλή: Ακριβώς επειδή 
έχουμε δύο κοινωνίες, τους Αυστραλούς που πρό-
λαβαν να δημιουργήσουν περιουσία όταν είχαμε 
μια πιο δίκαιη κοινωνία και όποιος πρόλαβε τον 
Κύριον είδε και αυτούς που έχασαν ή δεν είδαν τις 
ευκαιρίες. 
Με τη νέα οικονομική τάξη οι ευκαιρίες έχουν πε-
ριοριστεί και αν δεν έχεις πλούσιο μπαμπά, όπως 
μας συμβουλεύει ο πάμπλουτος μπαμπάς, κ. Τέρ-
νμπουλ, δεν θα δεις χαϊρι και προκοπή με σύνταξη 
και μισθό τής πείνας. ‘Η θ’ αγοράσεις διαμερισμα-
τάκι με τα ψίχουλα που θα πέσουν από το τραπέζι 
των τραπεζιτών και βιομηχάνων; 

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Συνταξιούχοι και χαμηλόμισθοι τα πρώτα 
θύματα τής νέας οικονομικής τάξης

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ;

Διαβάστε σήμερα τις συμβουλές τού Αρη
Μη χάσετε σήμερα στη σελίδα 17 το πρώτο 
κείμενο τού νέου συνεργάτη μας, διαιτολόγου 
και σεφ, Άρη Χατζηγεωργίου: «17 συμβουλές 
για να γίνει η διατροφή σας υγιεινή...».
Ο Αρης Χατζηγεωργίου θα σάς συμβουλεύει 
κάθε Τετάρτη πώς θα διατηρήσετε την υγεία 
σας με κατάλληλη διατροφή, αλλά και πώς 
θα αντιμετωπίσετε με υγιεινή διατροφή την 
παχυσαρκία, τον ζακχαροδιαβήτη, υψηλή ή 
χαμηλή πίεση αίματος, χοληστερίνη κλπ.
Να τονίσω ότι η υγιεινή διατροφή δεν είναι 
θεραπεία, αλλά πολύτιμο όπλο που βοηθά 
την θεραπεία και προστατεύει την υγεία αν 
δεν υποφέρουμε από παθήσεις.
Τώρα «πηγαίνετε» στη σελίδα 17 για την 
πρώτη δόση τού Αρη Χατζηγεωργίου!

Αρχηγός ο Αλμπανίζ;
Εγραψα χθες ότι ο Μπιλ Σόρτεν δεν έχει σο-
βαρό αντίπαλο για την αρχηγία, εκτός -ίσως- 
από τον Ανθονι Αλμπανίζ, αλλά με διέψευ-
σαν οι δημοσκοπήσεις.
Που δείχνουν ότι με ηγέτη τον Μπιλ Σόρτεν, 
το Εργατικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει μια 
ή και δύο βουλευτικές έδρες στις επαναλη-
πτικές εκλογές τού Σαββάτου. Ενώ με αρχηγό 
τον Ανθονι Αλμπανίζ θα κέρδιζε πανηγυρικά 
και τις τέσσερεις Εργατικές βουλευτικές έδρες 
που κινδυνεύουν. 
Το πρόβλημα, όμως, παραμένει αν ο δημοφι-
λής Αλμπανίζ έχει τα «κουκιά» για να διεκδι-
κήσει την αρχηγία τού Εργατικού Κόμματος...  

Ξυπνούν οι Ευρωπαίοι
Επιτέλους οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ξυπνούν 
από τον ύπνο τού δικαίου για να διαδηλώ-

σουν «κατά της πολιτικής του φόβου», που 
επέβαλαν οι ακροδεξιοί.
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν 
τους δρόμους του Μονάχου για να διαμαρτυ-
ρηθούν κατά της πολιτικής που ακολουθεί το, 
παντοδύναμο στη Βαυαρία μέχρι πρότινος, 
CSU, με τον Χόρστ Ζεεχόφερ να βρίσκεται 
στο στόχαστρο. 
Με τις εκλογές στη Βαυαρία να πλησιάζουν 
και το AfD να ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη 
νίκη απέναντι στους ισχυρούς συμμάχους της 
Άνγκελα Μέρκελ, δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν 
«κατά της πολιτικής του φόβου», όπως είναι 
το κεντρικό τους σύνθημα.
Πρόκειται για μία δυναμική κινητοποίηση η 
οποία στρέφεται ευθέως κατά της ακροδεξιάς 
πολιτικής που ακολουθεί ο υπουργός Εσω-
τερικών της Γερμανίας, ενώ από την κριτική 
δεν γλιτώνει ούτε ο πρωθυπουργός της Βαυ-
αρίας Μάρκους Σρέντερ.
Στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας συμμετέχουν 
περισσότερες από 130 οργανώσεις, κάτι που 
έχει προκαλέσει ανησυχία στο CSU, ενόψει 
και της κάλπης του Οκτωβρίου.  

Η οργή τού Κοτζιά
«Η χώρα μας είναι αποφασισμένη να στείλει 

ένα μήνυμα προς Ανατολάς και Δύση, προς 
όλους τους φίλους μας και μη, ότι για όποιον 
παραβιάζει τις αρχές της κυριαρχίας και του 
σεβασμού απέναντί μας θα λαμβάνονται τα 
αντίστοιχα μέτρα. Η εποχή που θεωρούνταν 
διπλωματία το να κάνεις την κότα πέρασε. 
Αυτή είναι μια διπλωματία για κοτέτσι και 
όχι για εξωτερική πολιτική», τονίζει σε τη-
λεοπτική συνέντευξη στο Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς.
Ερωτηθείς για την ένταση που υπάρχει τις 
τελευταίες ημέρες στις ελληνορωσικές σχέ-
σεις και σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Ρώ-
σου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, ο 
κ. Κοτζιάς υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 
δεν ανησυχεί και εκφράζει την ελπίδα πως 
τα όποια προβλήματα θα επιλυθούν με φιλι-
κό τρόπο.
Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει με έμ-
φαση στη συνέντευξή του ότι «με ανησυχεί 
μια ανατροπή που αναπτύσσεται στη χώρα 
μας, που όταν εγώ ζητάω να φύγουν τα τουρ-
κικά στρατεύματα από την Κύπρο, μου λένε 
όχι δεν είναι πατριωτικό αυτό, άφησε μερι-
κά. Όταν εγώ ζητάω να λύσω το ονοματολο-
γικό, το σκοπιανό πρόβλημα, μου λένε όχι 
μην βιάζεσαι. Όταν παίρνω μέτρα απέναντι 
σε ανθρώπους που παραβιάζουν το διεθνές 
δίκαιο και τους κανόνες φιλοξενίας στη 
χώρα, μου λένε κακώς το κάνεις. Εγώ είπα 
και στην ημερίδα του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών ότι 
δεν πρόκειται για πατριώτες, αλλά για προ-
σκυνημένους».
Ε, δεν μάς είπε και τίποτε καινούργιο ο κ. 
Κοτζιάς για τους...  προσκυνημένους!


