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Αδιόρθωτοι «ιδεολόγοι»
Τελικά, οι έλληνες ακροδεξιοί 
-εγώ τους προτιμώ νεοναζί-, εί-
ναι αδιόρθωτοι αφού δεν διδά-
χτηκαν τίποτε από τα παθήματα 
τής… ιδεολογίας τους.
Κρυμένοι πίσω από τον φερε-
τζέ τού κακώς νοούμενου δήθεν 
πατριωτισμού, συνεχίζουν το 
βιολί – βιολάκι τους. Τί και αν 
συνετρίβησαν οι ναζί τού Χίτλερ 
και οι φασίστες τού Μουσολίνι, 
τί και αν ξεδοντιάστηκε ο Πινο-
σέ, τί και αν κατέρρευσε η Χού-

ντα τού Παπαδόπουλου, τί και 
αν χαρακτηρίστηκε εγκληματική 
συμμορία η Χρυσή Αυγή, αυτοί 
ανέλαβαν εργολαβικά καθήκο-
ντα τού αγράμματου δικηγόρου 
για τον Ντόναλντ Τραμπ.
Τον άνθρωπο που και ο υπαρ-
χηγός του Μάικ Πένς εγκατέ-
λειψε όταν στο τέλος κατάλαβε 
πόσο επικίνδυνος είναι ο άν-
θρωπος που υποστήριζε. 
Διαβάζω τα αστεία μηνύμα-
τα των μεταμφιεσμένων σε …

πατριώτες ελλήνων νεοναζί 
υποστηρικτών τού Τραμπ και 
διερωτώμαι πόση φαιά ουσία 
άραγε να υπάρχει ανάμεσα στ’ 
αυτιά τους!
Υμνολογούν τον άνθρωπο που 
ευθύνεται για τον θάνατο εκατο-
ντάδων χιλιάδων Αμερικανών 
από τον κορωνοϊό και που οι 
αρχές τού αφαίρεσαν τους κω-
δικούς για πυρηνικούς πυραύ-
λους, επειδή είναι ικανός ν’ 
αρχίσει πυρηνικό πόλεμο πριν 

ξεσπιτωθεί από τον Λευκό Οίκο.
Δεν είδαν, τουλάχιστον, οι δικοί 
μας νεοναζί ποιοί ήταν οι Αμε-
ρικανοί που εισέβαλαν στο Κα-
πιτώλιο για να καταργήσουν την 
Δημοκρατία τους; Τραμπούκοι 
μπαχαλάκηδες που έγιναν αιτία 
να χάσουν πέντε άνθρωποι τη 
ζωή τους στις συγκρούσεις με 
τους φρουρούς, επειδή θέλουν 
τον φασισμό στην πατρίδα τους 
με αρχηγό τον μανιακό Τραμπ! 
Αν είναι δυνατόν….  

Δεκαετία ’70 μεγάλων αλλαγών
με Ουίτλαμ πρωθυπουργό
Σ

τη δεκαετία τού ’70, η ομο-
γένεια συνεχίζει να αυξάνε-
ται με την άφιξη χιλιάδων 
συμπατριωτών μας μετα-

ναστών, αλλά και με τις γεννήσεις 
παιδιών στις νέες οικογένειες που 
δημιουργήθηκαν. 
Οι ιερείς στις παλιές και καινούρ-
γιες εκκλησίες δεν προλάβαιναν να 
παντρεύουν και να βαπτίζουν, ενώ 
αυξάνονταν και οι ελληνικές επι-
χειρήσεις με γειτονικά μαγαζιά, με 
ταχυφαγεία, αλλά και με εταιρείες 
εισαγωγής ελληνικών προϊόντων. 
Επιτέλους, οι νεομετανάστες μπο-
ρούσαν ν’ αγοράσουν ελληνικό 
λάδι, ελληνικά τυριά, ελιές, σαρδέ-
λες, ακόμη και νοστιμιές όπως λα-
κέρδα, χαλβάδες, γλυκά τού κουτα-
λιού κλπ.
Ηδη αγόραζαν το πρώτο σπίτι και 
αυτοκίνητό τους και οι φορτηγατζή-
δες έκαναν χρυσές δουλειές μετα-
φέροντας οικοσκευές ή σκουπίδια 
από τα ανακαινισμένα σπίτια, όπως 
και οι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, 
βαφείς και μηχανικοί αυτοκινήτων.
Ηδη είχαν αρχίσει οι καλλιτεχνικές 
και πνευματικές εκδηλώσεις, από 
ανθρώπους τού πνεύματος και θε-
ατράνθρωπους.
Όμως το 1972 έγινε και πολιτική 
επανάσταση με το τέλος τής πο-
λιτικής δυναστείας των Λίμπεραλ 
ύστερα από 23 συνεχή χρόνια στην 
εξουσία.
Με σύνθημα «It’s Time», ο Γκοφ 
Ουίτλαμ κέρδισε τις εθνικές εκλο-
γές και ήμουν παρών με τον αξέχα-

στο Τάκη Καλδή στην πανηγυρική 
και ενθουσιώδη επίσημη έναρξη 
τής εκλογικής εκστρατείας τού Ερ-
γατικού Κόμματος, στο προάστειο 
Μπλακτάουν.
Πριν ακόμη σχηματίσει κυβέρνηση 
ο Γκοφ, άρχισε από την πρώτη ημέ-
ρα να παίρνει ριζοσπαστικές απο-
φάσεις που κυριολεκτικά τρόμαξαν 
το συντηρητισμό των Αυστραλών. 
Όμως, οι Ελληνες υποδεχτήκαμε με 
ενθουσιασμό τον νέο πρωθυπουρ-
γό από την νύχτα των εκλογών με 
ένα γεγονός που έχω δημοσιεύσει 
πολλές φορές. Το βράδι των εκλο-
γών είχαμε οργανώσει στο σπίτι μας 
ένα εκλογικό πάρτι με καλεσμένους 
συναδέλφους και φίλους για να πα-
ρακολουθήσουμε την καταμέτρηση 
των ψήφων.
Όταν ήταν πια βέβαιη η νίκη των 
Εργατικών, ένας άλλος αξέχαστο 
φίλος, ο Γιάννης Οικονόμου, ρώ-
τησε την σύζυγό μου αν είχε κόκκι-
νη βαφή αυγών από το Πάσχα και 
αφού έβαψε μια δωδεκάδα ξεκίνησε 
με τον Τάκη Καλδή και άλλους για 
να επισκεφθεί το σπίτι τού Γκοφ.
Εκεί γινόταν το πατώ σε πατείς 
με, αλλά οι φίλοι μου μπόρεσαν 
να φτάσουν μέχρι τον νέο πρωθυ-
πουργό για να τον συγχαρούν και 
ο Οικονόμου τού πρότεινε να τσου-
γκρίσουν αυγά για την «ανάσταση» 
των Εργατικών.
Ομως, στη βιασύνη του ο Γιάννης 
δεν έβρασε καλά τα αυγά και όταν 
έσπασε το αυγό τού Γκοφ, γέμισε το 
χέρι του από το μελάτο αυγό!

Αλλά και την πρώτη δημόσια εμφά-
νισή του ο Γκοφ έκανε σε ελληνική 
εκδήλωση, για την ακρίβεια στην 
χοροεσπερίδα τής Κρητικής Αδελ-
φότητας στην αίθουσα εκδηλώσεων 
τού Δήμου Πάτινγκτον, όπου έγι-
νε το αδιαχώρητο και η αστυνομία 
έκλεισε τις πόρτες τής αίθουσας μό-
λις έφτασε ο Ουίτλαμ.
Δυσκολεύομαι να βρω λόγια για 
τον ενθουσιασμό με τον οποίο οι 
συμπατριώτες μας υποδέχτηκαν τον 
φιλέλληνα μεγάλο πολιτικό ηγέτη 
τής Αυστραλίας.
Ανάμεσα στις προοδευτικες απο-
φάσεις τού Γκοφ Ουίτλαμ, ήταν να 
αποσύρει τις αυστραλιανές ένοπλες 
δυνάμεις από το Βιετνάμ και η κα-
τάργηση τής πολιτικής Λευκής Αυ-
στραλίας που ίσχυε από το 1901.
Δυστυχώς, για τον Ουίτλαμ και 
την Αυστραλία, τα σκάνδαλα και 
ανόητες αποφάσεις υπουργών του 
έδωσαν έρεισμα στον αρχηγό τής 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μάλ-
κολμ Φρέίζερ, να απορρίψει τον 
Προϋπολογισμό τής κυβέρνησης. 
Τον Νοέμβριο 1975, ο γενικός κυ-
βερνήτης σερ Τζον Κερ απέλυσε την 
κυβέρνηση πραξικοπηματικά δημι-
ουργώντας μεγάλο πολιτικό πρό-
βλημα και λαϊκές αντιδράσεις. Στις 
εθνικές εκλογές που ακολούθησαν 
το Εργατικό Κόμμα ηττήθηκε, αλλά 
ο Ουίτλαμ δεν έχασε το γόητρό του 
σαν ιστορικός πολιτικός ηγέτης μέ-
χρι τον θάνατό του.
Το 1974 έγινε διαγωνισμός από 
την κυβέρνηση Ουίτλαμ για την 

αλλαγή τού εθνικού ύμνου τής Αυ-
στραλίας, που μέχρι τότε ήταν ο αγ-
γλικός «God Save the Queen» και 
υιοθετήθηκε το «Advance Australia 
Fair» σαν ο νέος εθνικός ύμνος.
Να σημειώσω ότι τον Ιανουάριο 
1978 ιδρύθηκε από την κυβέρνηση 
Φρέιζερ η ραδιοφωνία – τηλεόραση 
SBS, ενώ η ίδια κυβέρνηση σταμά-
τησε το επίδομα μητρότητας τον Αύ-
γουστο τής ίδιας χρονιάς.
Και τώρα μια στατιστική για την 
εξέλιξη τού πληθωρισμού στην 
Αυστραλία. Για παράδειγμα, κά-
ποια προϊόντα που κόστιζαν $10 
το 1970, το κόστος τους είχε αυξη-
θεί στα $26.93 το 1980, $58.71 το 
1990 και  $117.77 το 2019.
Σύμφωνα με τις στατιστικές, το 
1960 το ψωμί κόστιζε 18 πέννες 
και $2.33 το 1999. Ένα λίτρο γάλα 
κόστιζε 18 πέννες το 1960 και 
$1.40 το 1999. Οι πατάτες κόστι-
ζαν 50 πέννες το κιλό το 1960 και 
$1.55 το1999.
Η αγοραστική αξία $100 το 1960 
έχει αυξηθεί κατά $1418 στα $1518 
σε 60 χρόνια μέχρι σήμερα. Δηλα-
δή, οι σημερινές τιμές είναι 15,18 
φορές μεγαλύτερες για τα ίδια προϊ-
όντα από ό,τι το 1960. Και μία λίρα 
το 1901 αντιστοιχούσε με $119 το 
2007.
Και το εισόδημα; Ο βασικός μισθός 
για το 1966 ήταν $36.37 την εβδο-
μάδα και $719.20 το 2018.
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