
3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 5 SEPTEMBER 2018

Ο Nigel Farage προειδοποιεί τους Αυστραλούς πολιτικούς να 
αρχίσουν να ακούν τους πολίτες γιατί θα υποστούν «µεγάλο σοκ»

Ο Βρετανός πολιτικός Nigel Farage αρνεί-
ται ότι το µήνυµα του κατά τη διάρκεια 
της περιοδείας του στην Αυστραλία ήταν 
ρατσιστικό και επιµένει ότι το θέµα της 

µετανάστευσης πρέπει να συζητηθεί. Ο κ. Farage 
δήλωσε στο πρόγραµµα «The World» του ABC 
ότι ποτέ δεν ενθάρρυνε τον ρατσισµό µε κανέ-
ναν τρόπο. Να σηµειωθεί ότι οι υποστηρικτές του 
αποδοκιµάζονται και χαρακτηρίζονται ως Ναζί 
από διαδηλωτές που συγκεντρώνονται έξω από 
τους χώρους όπου µιλάει ο άνθρωπος που έγινε 
γνωστός ως ο βασικός υποστηρικτής του Brexit. 
«Το έχω πει σε όλη την Ευρώπη και στην Αµε-
ρική, και θα το πω κι εδώ στην Αυστραλία, ότι 
το τελευταίο πράγµα που πρέπει να κάνουµε εί-
ναι να πάµε σε πόλεµο εναντίον ολόκληρης της 
µουσουλµανικής θρησκείας», δήλωσε. «Όταν 
αγωνίστηκα στο δηµοψήφισµα για στο Brexit το 
2016, στην πραγµατικότητα ο στόχος µου ήταν ο 
τεράστιος αριθµός µεταναστών από την Ανατολι-
κή Ευρώπη. Το θέµα της φυλής δεν είχε απολύ-
τως τίποτα να κάνει µε αυτό. Το πρόβληµα ήταν 
ο αριθµός των µεταναστών», είπε ο κ. Farage. Ο 
κ. Farage δήλωσε ότι το Ηνωµένο Βασίλειο αντι-
µετωπίζει τα ίδια προβλήµατα µε την Αυστραλία, 
όπως η αυξανόµενη πίεση στο σύστηµα των δη-
µόσιων συγκοινωνιών και στην υγειονοµική πε-
ρίθαλψη. «Πρέπει να συζητήσουµε ανοιχτά και 
ειλικρινά το θέµα της µετανάστευσης, να συζη-
τήσουµε τους αριθµούς και ναι, να συζητήσουµε 

τον πολιτισµό και τις Ιουδαϊκο-χριστιανικές αξί-
ες µας, οι οποίες στηρίζουν ολόκληρη την κοι-
νωνία µας», δήλωσε ο κ. Farage και πρόσθεσε 
«τώρα, αν υπάρχουν ένας-δύο στην άκρα δεξιά 
που βλέπουν αυτό που λέω ως ενθάρρυνση των 
δικών τους σκοπών έχουν καταλάβει λάθος». Ο 
κ. Farage, πρώην ηγέτης του δεξιού Κόµµατος 
Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασιλείου (UKIP), 
πραγµατοποιεί εβδοµαδιαία περιοδεία στην Αυ-
στραλία και τη Νέα Ζηλανδία. «Το µήνυµά µου 
είναι ότι η επανάσταση του 2016, που είχε σαν 
αποτέλεσµα την εκλογή του Τραµπ και βέβαια το 

Brexit είναι στην πραγµατικότητα µέρος µιας πα-
γκόσµιας επανάστασης που θα επηρεάσει και την 
υπόλοιπη Ευρώπη», είπε στο ABC. «Εάν στην Αυ-
στραλία δεν ακούσετε εκείνους που πραγµατικά 
έχουν πατριωτικές αξίες, όσους πιστεύουν ότι οι 
πολιτικές για την µετανάστευση πρέπει να εξετα-
στούν εκ νέου, όσους ανησυχούν πραγµατικά για 
τις τιµές της ενέργειας, αν το Φιλελεύθερο Κόµµα 
δεν τους ακούσει, τότε θα πρέπει να περιµένει 
ότι θα υποστεί ένα µεγάλο σοκ και κάτι νέο θα 
έρθει και θα το αντικαταστήσει.» Ο πρώην επι-
χειρηµατίας δήλωσε ότι το Brexit και η εκλογή 
του Donald Trump στις ΗΠΑ ήταν απόδειξη ότι 
έχει έρθει ο καιρός για χώρες όπως η Αυστραλία 
να ακούσουν τις µεσαίες τάξεις. Ο κ. Farage έχει 
στενή σχέση µε τον Αµερικανό Πρόεδρο και συ-
ναντήθηκε µε τον κ. Trump πριν από οποιονδή-
ποτε άλλο ηγέτη της ΕΕ µετά τη νίκη των εκλογών 
του Ρεπουµπλικανικού κόµµατος τον Νοέµβριο 
του 2016. Έχει, επίσης, υποστηρίξει ότι η Αµερι-
κή βρίσκεται πλέον στο σωστό δρόµο. «Θα ήθελα 
να σας υπενθυµίσω ότι η ανάπτυξη στην Αµερική 
έχει ρυθµό 4,1 τοις εκατό και ότι αναµφισβήτητα 
η παρουσία της Αµερικής στον κόσµο είναι πολύ 
µεγαλύτερη από ό, τι ήταν την περίοδο που ήταν 
πρόεδρος ο Οµπάµα», είπε ο κ. Farage και πρό-
σθεσε «αν κοιτάξετε τις δηµοτικότητες των δυτι-
κών ηγετών, ο Tραµπ βρίσκεται µπροστά από την 
Μέρκελ, τον Μακρόν και τη Μέι».




