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ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αύξηση $1 την ημέρα στις συντάξεις
και πρόβλημα πώς θα το ξοδεύσουν
Ξεφάντωσαν οι συνταξιούχοι 

την περασμένη βδομάδα όταν 
ανακοινώθηκε πως η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση Μόρρι-

σον  θ’ αυξήσει τον ερχόμενο μήνα 
τις συντάξεις μοναχικών ηλικιωμέ-
νων $1 την ημέρα και ανάλογα τις 
συντάξεις ζευγαριών.Γι’ αυτό ένας 
φίλος μού τηλεφώνησε και ζήτησε 
ιδέες μου για το πώς θα ξοδεύσει το 
γενναιόδωρο κυβερνητικό φιλοδώ-
ρημα. Πριν μερικά χρόνια η τότε Λί-
μπεραλ υπουργός, Αμάντα Βάνστον, 
πρότεινε χαριτολογώντας στους συ-
νταξιούχους ν’ αγοράσουν έναν καφέ 
και ένα σάντουιτς με τα $10 δολάρια 
αύξηση στις συντάξεις, αλλά σήμερα 
δεν μπορείς ν’ αγοράσεις με $7 έναν 
καφέ και ένα σάντουιτς.
Η προσβλητική αυτή αύξηση είναι 
μάλλον ελεημοσύνη που δείχνει 
πόσο ξεκομμένοι από την πραγμα-

τικότητα είναι οι πολιτικοί μας στην 
Καμπέρρα. Δεν πιστεύω να υπάρχει 
συνταξιούχος που θα ευεργετηθεί 
με το ένα δολάριο την ημέρα και αν 
υπάρχουν συνάνθρωποι που πραγ-
ματικά χρειάζονται αυτό το δολάριο 
για να επιβιώσουν, θα πρέπει να 
ντρεπόμαστε σαν έθνος που δημι-
ουργεί αυτή την κατάντια.
Επειδή, όμως, αυτό το δολάριο θα 
στοιχίσει πολλά εκατομμύρια στους 
φορολογούμενους, δεν θα ήταν προ-
τιμότερο να διατεθούν στα παιδάκια 
που υποφέρουν από ακραία φτώχεια; 
Οι πολιτικοί περιμένουν από φιλαν-
θρωπικούς οργανισμούς και ιδιώτες 
να ελεήσουν το ένα φτωχό στα κάθε 
έξι παιδιά τής Αυστραλίας, ενώ θα 
έπρεπε να ήταν κορυφαία προτεραι-
ότητά τους. Γιατί ανάμεσα σ’ αυτά τα 
παιδιά υπάρχουν οι αυριανοί ηγέτες, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανο-

ούμενοι αυτής τής χώρας.
Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι πολ-
λοί από τους κορυφαίους πολιτικούς 
μας μέχρι πριν μερικά χρόνια είχαν 
σπουδάσει δωρεάν όταν ο Ουίτλαμ 
πρόσφερε δωρεάν σπουδές στα πα-
νεπιστήμιά μας.
Για να επιβιώσουν οι συνταξιούχοι 
μας δεν χρειάζονται αύξηση ένα δο-
λάριο την ημέρα στις συντάξεις τους, 
αλλά μεγαλύτερες εκπτώσεις στους 
λογαριασμούς για το ηλεκτρικό ρεύ-
μα, τα δημαρχιακά τέλη, την ιδιω-
τική ασφάλεια υγείας, περισσότερα 
πακέτα για την φροντίδα στα σπίτια 
τους, ακόμη δωρεάν πρόσβαση στα 
δημόσια μέσα συγκοινωνίας, έστω 
μετά τις ώρες αιχμής τα πρωινά και 
τα απογεύματα. Χρειάζονται ακόμα 
αύξηση στο αφορολόγητο εισόδημά 
τους αν εργαστούν μερικές ώρες για 
να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους, 

αλλά και μείωση τού φόρου 50% που 

πληρώνουν αν υπερβούν το αφορο-

λόγητο.

Ιδεώδης λύση θα ήταν να προστίθε-

ται το όποιο εισόδημά τους στη σύ-

νταξη και να φορολογείται κανονικά 

το σύνολο, όπως οι υπόλοιποι φορο-

λογούμενοι.

Στο μεταξύ, όμως, υπάρχει το ερώτη-

μα τί θα κάνουν οι συνταξιούχοι το 

ένα δολάριο κάθε μέρα; Μια πρότα-

ση που άκουσα είναι οι συνταξιούχοι 

να το βάζουν σε ένα κουμπαρά και 

κάθε χρόνο θα συγκεντρώνουν 365 

δολάρια γιατί, όπως λένε, φασούλι – 

φασούλι γεμίζει το σακούλι. Με $365 

ασφαλώς μπορούν να καλύψουν κά-

ποιες ανάγκες τους, αλλά ζήσε Μάρτη 

μου να φας τριφύλλι! 

Kayla Iτσινέ
Πάντα χαίρουμαι όταν ακούω τις επιτυχίες νεα-
ρών συμπατριωτών μας, όπως τής Kayla Ιτσινέ 
στο Αντελάϊντ, που σε ηλικία 28 χρόνων, είναι 
παγκόσμια προσωπικότητα και τον Μάρτιο τού 
2016 το περιοδικό “Time” την θεώρησε σαν 
μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στο 
διαδίκτυο. Η συμπαθέστατη Kayla, που είναι 
υπερήφανη για την ελληνική καταγωγή της εί-
ναι διάσημη γυμνάστρια διεθνώς και σύμφωνα 
με το περιοδικό τον Οκτώβριο 2016 είχε οκτώ 
εκατομμύρια οπαδούς στο Facebook και πέντε 
εκατομμύρια στο Ιnstagram. Οι οπαδοί της στο 
Facebook είχαν δώσει  7,7 εκατομμύρια “like” 
για το περιεχόμενο τής ιστοσελίδας της.      
Στη λίστα τής AFR’s Rich List το 2017, η Ιτσινέ 
ήταν η μία από μόνο δύο ελληνικής καταγωγής 
ονόματα.
Η Ιτσινέ είναι κόρη των εκπαιδευτικών Αννας και 
Τζιμ Ιτσινέ. Η Kayla θεωρεί τον εαυτό της Ελλη-
νίδα και πολλά από τα φαγητά που προτιμά είναι 
ελληνικά λόγω τής καταγωγής της. 

Ελληναράδες, σας τάπωσε ο Γιάννης! 
Είναι τού Βασίλη Σ. Κανέλλη, το διάβασα στο in.gr 
και αναδημοσιεύω περίληψη λόγω χώρου:
«Για ακόμη μια φορά οι επαγγελματίες ή ανόητοι ρα-
τσιστές βγήκαν να ρίξουν τη χολή του για τον Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο. Ισως όχι γι’ αυτόν ως πρόσωπο 
αλλά για ό,τι εκπροσωπεί, για ό,τι προσφέρει στην 
Ελλάδα
Νέο διχασμό στα… δημοκρατικά social media -όπου 
ο καθένας γράφει ό,τι θέλει χωρίς συνέπειες- προ-
κάλεσε φωτογράφηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. 
Μια συγκεκριμένη φωτογραφία με τον μεγάλο σταρ 
του NBA να είναι τυλιγμένος με την ελληνική ση-

μαία, να φοράει σορτσάκι με μαιάνδρους και να 
είναι βαμμένος μπλε, ήταν η αφορμή για να γίνει 
χαμός στο διαδίκτυο.
Για εκείνους που υπερασπίζονται τον Γιάννη και το 
πώς τιμά την Ελλάδα δεν χρειάζεται να πούμε πολ-
λά.
Όμως, ας μιλήσουμε για ακόμη μια φορά για τον 
κρυπτορατσισμό που ενδημεί στην ελληνική κοινω-
νία. Και που συγκεκριμένα συμφέροντα, φασίστες 
και ρατσιστές τελευταίας υποστάθμης ρίχνουν σπο-
ρά και περιμένουν να θερίσουν.
Και που αν δεν ήταν αυτός που είναι ο Αντετοκούν-
μπο, αν δεν προσέφερε αυτά που προσφέρει στην 
πατρίδα μας (και πατρίδα του), αυτή η σπορά σίγου-
ρα θα είχε βρει πρόσφορο έδαφος.
Εμπλεοι ιερής, πατριωτικής αγανάκτησης ορισμένοι 
ελληναράδες έγραψαν:
«Μα είναι ποτέ δυνατόν. Ενας μαύρος να κρατά την 
ελληνική σημαία;»
«Δεν υπάρχουν άλλοι Ελληνες αθλητές; Αυτός πάλι;»
«Τον εκμεταλλεύεται η εταιρεία που σπονσονάρει».
«Θέλουν να αντικαταστήσουν τη λευκή με τη μαύρη 
φυλή, χάνεται η Ελλάδα», έγραψε ο άλλος.
«Ταυτίζεται η ελληνική φυλή με τις μαύρες», είπε και 
ο άλλος που μόνο την ταμπέλα «Αρειος» δεν κρατά-
ει. Ετσι για να θυμόμαστε τον Χίτλερ με τις εκκαθα-
ρίσεις του.
Ολοι αυτοί οι ελληναράδες έχουν πάθει σοκ εδώ και 
μια πενταετία. Από τότε που ο Γιάννης εκτοξεύτηκε, 
που έγινε διάσημος, που είναι σούπερ σταρ και που 
ούτε μια στιγμή δεν ξέχασε τη χώρα που μεγάλωσε 
και πήρε τις βάσεις για να γίνει αυτό που είναι τώρα.
Ολοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες αγανακτούν τώρα: 
«Ντροπή, ο μαύρος τη σημαία μας», λες και είναι 
δική τους, λες και τους την έδωσε κανείς να την κρα-
τήσουν.

«Μαίανδροι στο σορτσάκι του Αντετοκούνμπο»; Ται-
ριάζει αυτό με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό»;
Μα πόσο αστείοι αλλά ταυτόχρονα και πόσο επικίν-
δυνοι.
Γιατί χύνουν δηλητήριο.
Γιατί σπέρνουν μίσος και διχασμό.
Γιατί θέλουν να δείξουν μια Ελλάδα που δεν ξέρει 
να αγαπά και να τιμά αυτούς που και την τιμούν και 
την αγαπούν.
Ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Αλεξ, η μάνα 
– άγγελος και ο πατέρας που τους βλέπει από εκεί 
ψηλά έχουν προσφέρει στην Ελλάδα μας όσα λίγες 
οικογένειες.
Ναι, είναι οι Αντετοκούνμπο και έχουν δικαίωμα να 
κρατάνε και να τιμάνε την ελληνική σημαία.
Ναι, υπάρχουν κι άλλοι σαν κι αυτούς που δεν είναι 
Αντετοκούνμπο, που δεν έχουν τεράστιες καριέρες, 
αλλά που λατρεύουν την Ελλάδα και θα έδιναν τα 
πάντα.
Λυπάμαι πολύ Ελληναράδες μου, «Ελληνας γίνεσαι, 
δε γεννιέσαι».
Ολοι εσείς που νομίζετε ότι θα μας μάθετε να μισού-
με ή στην καλύτερη περίπτωση να μην ανεχόμαστε, 
δεν θα σας κάνουμε τη χάρη.
Και ξέρετε γιατί; Γιατί είστε λιγότερο Ελληνες, λιγό-
τερο πατριώτες από όλους τους Αντετοκούνμπο του 
κόσμου.

Καλόο!
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Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πα-
ρουσία εκατοντάδων ομογενών, παρά 
την βροχή, έγιναν το μεσημέρι της 
Παρασκευής τα αποκαλυπτήρια του 
Γλυπτού του Έλληνα Μετανάστη, έργο 
του Γιώργου Χουλιάρα, που τοποθε-
τήθηκε σε κεντρική διασταύρωση στο 
Μόντρεαλ.  Παρών στην τελετή ήταν 
και ο Δήμαρχος Μόντρεαλ, Ντενί Κο-
ντέρ, ο οποίος, κατά την ομιλία του, 
αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία 
του Ελληνισμού στην πόλη, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «το Μόντρεαλ έχει 
στο DNA του την ελληνική παροικία». 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη: η 
αντιδήμαρχος Μόντρεαλ Μαίρη Ντέ-
ρος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στον 
Καναδά Γιώργος Μαρκαντωνάτος, ο 
Πρόεδρος του Επαρχιακού Κογκρέσου 

του Κεμπέκ Γιάννης Θεοδοσόπουλος, 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Νίκος Παγώνης, η Δήμαρχος Βιλαι-
ραί, Παρκ Εξτένσιον, Σαιν Μισέλ, Ανί 
Σάμσον και η Γραμματέας του Λυκείου 
Ελληνίδων, δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας Ιουστίνη Φραγκούλη - Αργύ-

ρη που αναφέρθηκε στο συμβολισμό 
του μνημείου καθώς και στον ανοικτό, 
φιλόξενο και αλληλέγγυο χαρακτή-
ρα της πόλης, σημειώνοντας «το έργο 
αυτό ανήκει σε όλους τους μετανάστες 
του Μόντρεαλ». 
Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν ακό-

μη, σύμφωνα με το greekpost.ca, Δή-
μαρχοι και στελέχη της Αυτοδιοίκησης 
από όμορους Δήμους, ο Δήμαρχος 
Πιερφοντ-Ρόξμπορο Δημήτρης Μπέ-
ης, η βουλευτής στην ομοσπονδιακή 
Βουλή του Καναδά Εμμανουέλα Λα-
μπροπούλου, ο βουλευτής στην Εθνο-
συνέλευση της επαρχίας Κεμπέκ Τζέρυ 
Σκλαβούνος, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Σόμεντι (Λαβάλ) Αγλαΐα Ρεβελάκη 
και Βασίλης Καρυδόγιαννης, η πρώην 
αντιπρόεδρος της Βουλής του Καναδά 
Ελένη Μπακοπάνου, ο Γενικός Πρόξε-
νος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ Νίκος 
Σιγάλας, ο π. Ζήσης Ντερέκας, εκπρό-
σωπος του Μητροπολίτη Τορόντο και 
παντός Καναδά, πρόεδροι συλλόγων, 
οργανώσεων και εθελοντικών δικτύ-
ων κ.α.  

ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό 
Κυρ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, μετά τη Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάβ-
βα του Ηγιασμένου.
Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος αναφέρθηκε στην ανα-
μενόμενη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη Σύνοδο 
Κορυφής των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, 

τον Νοέμβριο, καθώς και ότι προτίθεται να επισκεφθεί 
την Αλεξάνδρεια.
«Ο Πρωθυπουργός θέλει να σας γνωρίσει, να δει τον Ελ-
ληνισμό της Αιγύπτου και την παρουσία μας», τόνισε ο 
Πατριάρχης Θεόδωρος.
Τέλος, εξέφρασε τη χαρά του που η σύζυγος του πρωθυ-
πουργού αισθάνεται Αλεξανδρινή, καθώς η μητέρα της 
κατάγεται από την Ιμπραημία της Αλεξάνδρειας.

Θεόδωρος: Ο Πρωθυπουργός θέλει να δει τον Ελληνισμό της Αιγύπτου

Π. Κατσαμπάνης: 
Ισχυρή φωνή για τον 
απόδημο Ελληνισμό 
ο Αν. Διαματάρης
«Πολύ μεγάλη κίνηση για τον από-
δημο Ελληνισμό» χαρακτήρισε ο 
ομογενής βουλευτής Περθ Αυστρα-
λίας, Πίτερ Κατσαμπάνης, την επι-
λογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, να ορίσει νέο υφυπουρ-
γό Εξωτερικών, με αρμοδιότητες τα 
θέματα Απόδημου Ελληνισμού, τον 
Αντώνη Διαματάρη
 «Πολύ μεγάλη κίνηση για τον από-
δημο Ελληνισμό» χαρακτήρισε ο 
ομογενής βουλευτής Περθ Αυστρα-
λίας, Πίτερ Κατσαμπάνης, την επι-
λογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, να ορίσει νέο υφυπουρ-
γό Εξωτερικών, με αρμοδιότητες τα 
θέματα Απόδημου Ελληνισμού, τον 
Αντώνη Διαματάρη.
Όπως είπε, μιλώντας στην εκπομπή 
One Direct, ο κ. Διαματάρης αποτε-
λεί ισχυρή φωνή για τον απόδημο 
Ελληνισμό, ενώ τόνισε πως στόχος 
είναι «να φέρουμε τους επενδυτές 
στην Ελλάδα».
Ευχήθηκε, δε, να επιστρέψει η Ελ-
λάδα σε καλή και ισχυρή θέση.

Ν
ομοσχέδιο που θα δίνει δι-
καίωμα ψήφου στους Ελλη-
νες ομογενείς και με δυνα-
τότητα επιστολικής ψήφου 

ετοιμάζεται να φέρει μέσα στο φθι-
νόπωρο η κυβέρνηση, σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες. Η Νέα 
Δημοκρατία ήδη ως αξιωματική 
αντιπολίτευση είχε καταθέσει τροπο-
λογία για την ψήφο του απόδημου Ε 
λληνισμού, με τη δέσμευση τότε ότι 
θα τη φέρει ξανά εφόσον αναλάβει τη 
διακυβέρνηση. 
Η τροπολογία εκείνη προέβλεπε ότι οι 
Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερι-
κό και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους θα ψηφίζουν 
στις εθνικές εκλογές, στις πρεσβεί-
ες και τα προξενεία της Ελλάδας στο 
εξωτερικό. Στο ίδιο πνεύμα, ο αρμό-
διος υπουργός Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, σε συνεργασία με τον 
υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για 
θέματα Αυτοδιοίκησης και εκλογών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο, και τον υφυπουργό 
Εξωτερικών αρμόδιο για τον απόδημο 
Ελληνισμό, Αντώνη Διαματάρη, σχε-
διάζουν πυρετωδώς το νομοσχέδιο για 
την παροχή δικαιώματος ψήφου στους 

Ελληνες της Διασποράς.
Η ουσιαστική -και τολμηρή- διαφορά 
θα είναι, όπως πληροφορίες αναφέ-
ρουν, ότι θα δίνεται το δικαίωμα αυτό 
και μέσω επιστολικής ψήφου και όχι 
μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία 
τους σε πρεσβείες και προξενεία, που 
σε πολλές περιπτώσεις απέχουν εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα από κέντρα όπου 
σφύζει ο Ελληνισμός της Διασποράς. 
Οι Ελληνες απανταχού της Γης που θα 
αποκτήσουν, έτσι, για πρώτη φορά το 
δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές 
υπολογίζονται σε περισσότερους από 
ένα εκατομμύριο. Σε αντίθεση, δε, με 
τη ρύθμιση που είχε προτείνει προε-
κλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, «η ψήφος των Ελ-
λήνων του εξωτερικού θα μετρά όσο 
και όλων των Ελλήνων και θα επηρε-
άζει το συνολικό αποτέλεσμα», τονίζει 

ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος.
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση έρχεται 
να ικανοποιήσει ένα διαχρονικό αί-
τημα του απόδημου Ελληνισμού και 
να εφαρμόσει το Σύνταγμα, και ειδικό-
τερα το άρθρο 51 (παρ. 4), το οποίο 
προβλέπει πως «… Νόμος που ψηφίζε-
ται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων 
του όλου αριθμού των βουλευτών μπο-
ρεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος από τους 
εκλογείς που βρίσκονται έξω από την 
Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς 
αυτούς, η αρχή της ταυτόχρονης διε-
νέργειας των εκλογών δεν κωλύει την 
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώμα-
τος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρό-
σφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση 
και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε 
ολόκληρη την Επικράτεια».
Βούληση του πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δεσμευ-
θεί προσωπικά ήδη από το 2016 
για την ψήφο των ομογενών, είναι η 
ρύθμιση αυτή να περάσει με την απαι-
τούμενη πλειοψηφία των 200 βουλευ-
τών, ώστε να ισχύσει από τις επόμενες 
εκλογές.

Πληροφορίες για το νομοσχέδιο για την 
ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
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