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Οι απατεώνες στην άλλη άκρη τού τηλεφώνου
Σήμα κινδύνου στέλνουν οι αρ-
χές για την προστασία τού πολίτη, 
καθώς αυξάνονται τα κρούσματα 
απάτης από κακοποιούς που χρη-
σιμοποιούν τα τηλέφωνα ανύπο-
πτων πολιτών. Σύμφωνα με επί-
σημη στατιστική, οι απατεώνες 
έκλεψαν $4,836,812 το 2019 από 
αυστραλούς πολίτες, κυρίως με 
τηλεφωνική επικοινωνία κυρίως 
(71%), αλλά και με το ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο (email) σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό 10,3%.
Το κόλπο είναι συνηθισμένο και 
ίσως να σάς έχει συμβεί όταν σάς 
τηλεφώνησε κάποιο άτομο για να 

σάς προειδοποιήσει ότι δήθεν 
κινδυνεύετε να πληρώσετε μεγάλο 
πρόστιμο στην Εφορία, ότι κάποιοι 
παρακολουθούν τις εμπορικές συ-
ναλλαγές σας στο διαδίκτυο, ότι 
μπορούν να σάς προσφέρουν ένα 
πρόγραμμα που αποκλείει τους… 
απατεώνες κλπ., κλπ.
Παρόλο που είμαι ενήμερος γι’ αυ-
τές τις απάτες και κλείνω το τηλέφω-
νο αμέσως, πριν μερικές εδομάδες 
κόντεψα να γίνω θύμα όταν μού τη-
λέφώνησε κάποιος για να με ενημε-
ρώσει με πολύ πειστικό τρόπο πως 
κάποιος χάκερ αφαιρεί χρήματα 
από τον τραπεζικό λογαριασμό μου.

Ευτυχώς, όμως, ο απατεώνας έκα-
νε το λάθος να μου ζητήσει να τον 
συνδέσω με τον υπολογιστή μου 
για να ελέγξει δήθεν τον τραπεζι-
κό λογαριασμό μου και τού έκλει-
σα αμέσως το τηλέφωνο.
Όπως θα πρέπει να κάνετε και 
εσείς όταν λάβετε τέτοια τηλεφω-
νήματα ή μηνύματα, για να μην εί-
σθε ένα από τα θύματα των απατε-
ώνων, που σύμφωνα με επίσημες 
πηγές στους πρώτους πέντε μήνες 
το 2019 ζημιώθηκαν $110.000 
κάθε μήνα από δήθεν υπαλλήλους 
τού nbn με αύξηση 300% σε σύ-
γκριση με το 2018.

Να έχετε υπόψη ότι η Εφορία, τo 
nbn, οι τράπεζες και καμμία άλλη 
εταιρεία ή κυβερνητική υπηρεσία 
δεν χρησιμοποιούν το τηλέφωνο, 
ούτε το email για να επικοινωνή-
σουν με τους πελάτες τους.
Το γεγονός ότι οι απατεώνες από 
την άλλη άκρη τού τηλεφώνου 
αφαιρούν από τις τσέπες ανύπο-
πτων θυμάτων τους σχεδόν πέντε 
εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, 
είναι ένδειξη μιας παράνομης κερ-
δοφόρας επιχείρησης.
Και όπως λένε οι σοφοί Ελληνες, 
όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει 
τα μισά!  

Καλός ο Ρόμπερτ Μένζις, αλλά κάργα
αντικομμουνιστής βρε παιδί μου
Σ

τα πρώτα χρόνια τής μαζι-
κής μετανάστευσης από την 
Ελλάδα, ένα ζητούμενο από 
την αυστραλιανή κυβέρ-

νηση ήταν το πιστοποιητικό πολι-
τικών φρονημάτων. Πολλοί αρι-
στεροί συμπατριώτες μας, λοιπόν, 
υπέγραψαν πως «αποτάσσουν μετά 
βδελυγμίας τον κομμουνισμό» για 
να γλιτώσουν τις διώξεις στην πα-
τρίδα. Φυσικά, δεν σταμάτησαν να 
είναι κομμουνιστές και όταν ήρθαν 
στην Αυστραλία πίστευαν πως ήταν 
ελεύθεροι να δραστηριοποιηθούν 
στο ΚΚΑ ή στο αριστερό συνδικα-
λιστικό κίνημα. 
Όμως, λογάριαζαν χωρίς τον ξενο-
δόχο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Μέν-
ζις, ο οποίος ήταν κάργα αντικομ-
μουνιστής και είχε αποπειραθεί 
να θέσει με δημοψήφισμα εκτός 
νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Αυστραλίας. Βέβαια, οι αυστραλοί 
πολίτες δεν τού έκαναν τη χάρη και 
απέρριψαν την πρόταση, αλλά ο 
Μένζις έθεσε υπό παρακολούθηση 
όλους τους μετανάστες με αριστε-
ρές δραστηριότητες. Δεν θα ανα-
φέρω ονόματα επειδή οι πηγές μου 
δεν είναι πια μαζί μας και οφείλω 
να σεβαστώ την μνήμη τους επειδή 
ήταν πολύ γνωστοί στην ομογένεια.
Η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει 
μια ειδική μονάδα από ντετέκτιβς, 
αν δεν κάνω λάθος το Special 
Branch, οι οποίοι παρακολουθού-
σαν και τους έλληνες αριστερούς, 

σε σημείο που ένας αριστερός συ-
μπάροικος πήγαινε στο αυτοκίνητο 
με τους ντετέκτιβς έξω από το σπίτι 
του για να τους πει την «καλημέρα» 
του!
Ενας άλλος συμπάροικος που ήταν 
δραστήριο μέλος στο συνδικαλιστι-
κό κίνημα, αντιμετώπισε μεγάλες 
προσπάθειες για την απέλασή του 
από την Αυστραλία. Οι κυβερνητι-
κές προσπάθειες απέτυχαν όταν το 
συνδικάτο των ναυτεργατών απεί-
λησε να «δέσει» όλα τα πλοία αν 
δεν σταματούσαν οι διώξεις ενα-
ντίον τού συμπατριώτη μας.
Οι αριστεροί νεομετανάστες έγιναν 
μέλη προπολεμικών  Εργατικών 
Συνδέσμων, όπως ο «Ατλας» στο 
Σίδνεϊ, ο «Πλάτων» στο Αντελάϊντ 
και ο «Δημόκριτος» στην Μελβούρ-
νη.
Σε μια εποχή που τα συνδικάτα με-
σουρανούσαν στην Αυστραλία και 
μάλλον υποκαθιστούσαν το ΚΚΑ, 
οι Ελληνικοί Εργατικοί Σύνδεσμοι 
ήταν δημοφιλείς και πανίσχυροι. 
Τόσο στο συνδικαλιστικό κίνημα, 
όσο και μέσα στην ομογένεια όπου 
δραστηριοποιούνταν σε πολλούς 
τομείς.
Το Θέατρο, οι λογοτεχνικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις, ακόμη και 
το ποδόσφαιρο ήταν στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων τους, όμως 
πρωταρχικός στόχος τους ήταν ο 
ταξικός πόλεμος.
Με ισχυρούς ιδεολογικούς δε-

σμούς, οι Σύνδεσμοι αυτοί έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στις ενέργειες ενα-
ντίον τής Χούντας, αλλά και όταν 
ξέσπασε το λεγόμενο «εκκλησια-
στικό» πρόβλημα, ενθαρρύνοντας 
και υποστηρίζοντας τις ανεξάρτητες 
Κοινότητες που απεσκίρτησαν από 
την Αρχιεπισκοπή.
Όμως, στο Σίδνεϊ τουλάχιστον, ο 
«Ατλας» μολύνθηκε από την ελλη-
νική αρρώστια -τον διχασμό- και 
διασπάστηκε, αλλά δεν διαλύθηκε. 
Δεν είναι δουλειά μου να καταγρά-
ψω την ιστορία τού «Ατλα», όμως 
θα αναφέρω ότι δημιουργήθηκε 
τότε ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμε-
σα στους αριστερούς.
Αυτή η διχόνοια ανάμεσα στους 
Αριστερούς και η αποτυχία των 
ανεξαρτήτων Κοινοτήτων να βρουν 
στέγη κάτω από μια νόμιμη Ορ-
θόδοξη Εκκλησία, βοήθησε την 
Αρχιεπισκοπή να συσπειρώσει τις 
δυνάμεις της σε ολόκληρη την Αυ-
στραλία και να αναπτυχθεί σε έναν 
θρησκευτικό κολοσσό με δεκάδες 
ενορίες – κοινότητες και πλούσιο 
κοινωνικό έργο. 
Όταν έφτασα στην Αυστραλία το 
1957 στο Αντελάϊντ υπήρχε μια 
μόνο Κοινοτική εκκλησία και  στο 
Σίδνεϊ υπήρχαν δυο Κοινοτικές 
εκκλησίες, ενώ σήμερα υπάρχουν 
περίπου 130 εκκλησίες τής Αρχι-
επισκοπής σε ολόκληρη την Αυ-
στραλία.
Με γηροκομεία – γηριατρεία, κέ-

ντρα κοινωνικής πρόνοιας, ημε-
ρήσια δίγλωσσα κολλέγια, θεολο-
γική σχολή, ίδρυμα για παιδιά με 
αναπηρίες, η περιουσία τής Αρχι-
επισκοπής και των φορέων της θα 
πρέπει να πλησιάζει σήμερα το ένα 
δις δολάρια αν δεν είναι και μεγα-
λύτερη σύμφωνα με πρόχειρους 
υπολογισμούς μου.
Στο μεταξύ, 63 χρόνια αργότερα, το 
πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει και 
αυτό, όπως έχει αλλάξει η εθνική 
οικονομία και η κοινωνία γενικό-
τερα, όπως θα δούμε με περισσότε-
ρες λεπτομέρειες στη συνέχεια. 
Ευτυχώς, το δημοκρατικό πολίτευ-
μα παραμένει αλώβητο και ο πο-
λυπολιτισμός έχει καθιερωθεί πια 
σαν παράδειγμα προς μίμηση για 
τις χώρες σε όλο τον κόσμο.
Να προσθέσω, όμως, ότι ο πολιτι-
κός προσανατολισμός τού έλληνα 
μεταναστη έχει μεταλλαχτεί και αυ-
τός προς τα δεξιά, καθώς η ενασχό-
ληση με τις επιχειρήσεις και η ευη-
μερία εξανέμισαν το φιλοεργατικό 
πάθος του στα πρώτα χρόνια τής 
εγκατάστασής του στους Αντίπο-
δες. Αλλώστε, όπως έχει εξελιχθεί 
ο δικομματισμός στην Αυστραλία, 
δεν υπάρχουν πια οι βαθιές κόκκι-
νες γραμμές ανάμεσα στα κόμματα 
εξουσίας.
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