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Βασιλευόμενη ή Προεδρευόμενη Δημοκρατία;
     ΚΑΘΕ χρόνο την Ημέρα της Αυστραλίας προσω-
πικότητες του πολιτικού κόσμου και άλλες εξέχου-
σες προσωπικότητες της κοινωνίας μας εκφράζουν 
την άποψη ότι πρέπει το Πολίτευμα της Αυστραλίας 
από Βασιλευόμενη Δημοκρατία να αλλάξει σε Προ-
εδρευόμενη Δημοκρατία. Θα θυμόσαστε τον πρώην 
Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας κ. Μπρους που 
υποστήριζε δημόσια την Προεδρευόμενη Δημο-
κρατία, ενώ εκπροσωπούσε ακόμη επίσημα τη Βα-
σίλισσα στη χώρα. Αλλά και κορυφαίοι Αυστραλοί 
πολιτικοί έχουν εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να 
ξεκινήσει μια εκστρατεία προκειμένου να αλλάξει η 
χώρα τους δεσμούς της με τη Βρετανική Μοναρχία 
και να έχει η Αυστραλία Αυστραλό ως Ανώτατο Άρ-
χοντά της, όπου πλέον θα επισφραγίζεται και ο τίτ-
λος του Πολιτεύματος της χώρας σε Προεδρευόμενη 
Δημοκρατία.
       ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ άσβεστο το θέμα της μετονομα-
σίας του Αυστραλιανού Πολιτεύματος σε Δημοκρα-
τία και οι πρωταγωνιστές του θέματος βρίσκονται 
με τα ξίφη στα χέρια έτοιμοι να υπερασπισθούν τις 
ιδέες τους. Οι μεν προς τιμή της Δημοκρατίας, οι δε 
προς τιμή της Βασίλισσας Ελισάβετ, ανωτάτης αρχό-
ντισσας της Αυστραλίας, σύμφωνα με το ισχύον Σύ-
νταγμα. Σήμερα η Αυστραλία είναι μια αναπτυγμένη 
χώρα με σαφέστατα δυτικά πρότυπα και τις τελευταί-
ες δεκαετίες έχει εξελιχθεί σε μια Διεθνή Πολιτική 
ύπαρξη, αλλά πάντα με τη σφραγίδα της Μεγάλης 
Βρετανίας στο μέτωπό της. Μήπως η εδραίωση της 
Αυστραλίας διεθνώς σαν χώρα ανεξάρτητης  απαι-
τεί τη μεταρρύθμιση της ονομασίας του πολιτεύμα-
τος και της σημαίας της έτσι που να φαίνεται και στη 
θεωρία η δημοκρατική δομή της χώρας;
       Ο ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ τηλεπαρουσιαστής της Βρε-
τανίας, Σερ Μάικ Πάρκινσον, κάποτε στην ομιλία 
του για την Ημέρα της Αυστραλίας είχε τονίσει: 
«Προσωπικά για μένα, το γεγονός ότι η χώρα δεν 
είναι ανεξάρτητο δημοκρατικό κράτος, είναι τελεί-
ως αδιανόητο». Το έχουμε ξαναγράψει, αλλά θα το 
επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά έτσι για να μην 
το ξεχνάμε: Η Αυστραλία είναι μια από τις πιο δη-
μοκρατικότερες χώρες της Γης που όμως δεν έχει 
την επίσημη ονομασία της Δημοκρατίας. Η επίση-
μη πολιτική ονομασία της Αυστραλίας είναι σήμερα 
«Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας» (Commonwealth 
of Australia) με ανώτατο πολιτικό άρχοντα τον 
Αντιβασιλέα /λισσα – Γενικό Κυβερνήτη της χώρας, 
ο οποίος εκπροσωπεί τη βασίλισσα Ελισάβετ της 
Αγγλίας, ζωντανό δείγμα αποικιοκρατίας.
       ΥΠΑΡΧΟΥΝ όμως και αυτοί που λένε ότι η 
θέση του Κυβερνήτη δεν είναι δημόσια θέση με την 
έννοια της θέσης στον κρατικό μηχανισμό με προ-
καθορισμένη αμοιβή και οφέλη που υπαγορεύονται 
από συλλογικές συμβάσεις κάποιου δημοσιο-υπαλ-
ληλικού κλάδου. Αυτή η άποψη είναι φτηνό επιχεί-
ρημα, γιατί αφού υπηρετεί στον κρατικό μηχανισμό 
και έχει αρμοδιότητες του δημοσίου, προσωπικά 
πιστεύω ότι η θέση του Κυβερνήτη δεν παύει να 
θεωρείται δημόσια θέση. Και αφού είναι δημόσια 
θέση, γιατί για την καταληψή της δεν είχαν τις ίδιες 
ευκαιρίες παλαιότερα και οι άλλες εθνικότητες μη 
αγγλοσαξωνικής προέλευσης; Η πρακτική βεβαιώ-
νει ότι οι Κυβερνήτες που υπηρέτησαν κατά περιό-
δους ήταν Βρετανικής καταγωγής που δείχνει κα-
θαρά ότι για πάρα πολλά χρόνια η Αυστραλία ήταν 
σε πλήρη αποικιοκρατική εξάρτηση από τη μητέρα 
Αγγλία. Σήμερα όμως καταλαμβάνουν τη θέση του 

Κυβερνήτη και προσωπικότητες μη Αγγλοσαξω-
νικής καταγωγής αλλά πάντα το καθήκον τους θα 
εκτελείται σύμφωνα με τους νόμους της Βασιλευο-
μένης Δημοκρατίας. 
      ΓΙ’ΑΥΤΟ κατά καιρούς έχει γίνει προσπάθεια 
μετονομασίας του πολιτεύματος, αλλά ίσως ήταν 
σε εποχές που δεν υπήρχε αναπτυγμένη εθνική 
συνείδηση στην Αυστραλία, όταν η πλειοψηφία 
των κατοίκων της είχαν τιμή τους να θεωρούνται 
Άγγλοι σε αποικιοκρατική αποστολή, παρά πολί-
τες ανεξάρτητου Έθνους. Και εδώ πρέπει να κάνω 
μια διευκρίνιση. Κανείς δεν αμφισβητεί στο να δι-
ατηρεί η Αυστραλία σχέσεις με τη μητέρα Αγγλία, 
αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι και κανείς μας δεν 
θέλει, εκτός από τους παθιασμένους βασιλόφρο-
νες, την υποταγή της Αυστραλίας ως αποικία στη 
Μητρόπολη.
       ΠΑΡΟΤΙ δεν αρνείται και δεν κατακρίνει 
κανείς την εθνολογική συγγένεια μεγάλου μέρους 
των Αυστραλών με την Αγγλία και παρότι τα τε-
λευταία χρόνια δίνεται η δυνατότητα να αναρρι-
χηθούν στην υψηλή θέση του Κυβερνήτη και προ-
σωπικότητες άλλων εθνικοτήτων, ο θεσμός των 
Κυβερνητών με εξουσίες αντιβασιλέων στην Αυ-
στραλία, αποτελούν τα αποικιοκρατικά δεσμά της 
με την Αγγλία και η σχέση αυτή στερεί τη λάμψη 

τής ανεξαρτησίας από την Αυστραλία και τις Πολι-
τείες της. Γιατί το Παλάτι της Αγγλίας με τον διο-
ρισμένο Γενικό Κυβερνήτη παίζει ρυθμιστικό ρόλο 
στα εσωτερικά της Αυστραλίας. Ο Κυβερνήτης έχει 
το δικαίωμα να μην εγκρίνει μια ψηφισμένη νομο-
θεσία, ή να παίξει τον ρόλο του διαιτητή σε μια κυ-
βέρνηση ισοψηφίας ή ακόμη να διαλύσει μια κυ-
βέρνηση και να διορίσει άλλη. Δηλαδή πάνω από 
τις εκλεγμένες κυβερνήσεις και πάνω από τη λαϊκή 
βούληση βρίσκεται το Παλάτι που κατευθύνει τις 
τύχες της Αυστραλίας όποτε αυτό θελήσει.
       ΣΟΦΟΝ ΤΟ ΣΑΦΕΣ: Η ανάπτυξη της Αυστρα-
λιανής εθνικής συνείδησης χρειάζεται χωρίς αμφι-
βολία και ανάλογη υποδομή, χρειάζεται Αυστραλό 
Ανώτατο Άρχοντα, χρειάζεται μια Προεδρευόμενη 
Δημοκρατία και όχι Αντιβασιλέα της Ελισάβετ. Για-
τί ο θεσμός της αντιβασιλείας και η Αγγλική Ση-
μαία μέσα στη Σημαία της Αυστραλίας και χωρίς 
να εκπροσωπούνται οι Αυτόχθονες, δεν υπάρχει 
ούτε η παραμικρή αμφισβήτηση ότι στερούν την 
Αυστραλία από τη λάμψη της δικής της ανεξαρτη-
σίας. Και όσο θα συνεχίζεται αυτό το πολίτευμα, 
η Αυστραλία δεν θα μπορέσει ποτέ να καταθέσει 
στη Διεθνή Κοινότητα τη δική της γνήσια Εθνική 
Ταυτότητα. Και το ερώτημα παραμένει μετέωρο: 
Βσιλευόμενη ή Προεδρευόμενη Δημοκρατία;

ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει η Δέσποινα Μπαχά  despina.bahas@kosmos.com.au

ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S
Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία

Επισκευές για ψυγεία και συσκευές 
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
Τηλεφωνείστε στον Κώστα

 0414 535 096

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9601 1233

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au

Lic. No. 15004132003
ABN: 81144879229

Ôçë.:955 93 605
Ôçë.:955 88 270
Êéí.:0417 257 259
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ØÕÃÅÉÁ 
CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039

ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ
ÅÑÃÁÓÉÁ
45 ÷ñüíéá 

óôçí ÅëëçíéêÞ
Ðáñïéêßá

ÅðéóêåõÝò ãéá
øõãåßá êáé

óõóêåõÝò ìáãáæéþí
êáèþò

êáé óðéôéþí.

ÔçëÝöùíåßóôå
óôïí Êþóôá

0414 535 0964
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí

Ð Á Ñ Ï É Ê É Á Ê Ç  Ð Õ Î É Ä Á

Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734

ÔÔ ÇÇ ÓÓ   ÏÏ ÉÉ ÊÊ ÏÏ ÃÃ ÅÅ ÍÍ ÅÅ ÉÉ ÁÁ ÓÓ
ÌÌ ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÔÔ ÏÏ ÕÕ ÔÔ ÓÓ ÉÉ

* ÁíèïäÝóìåò 
* ÓôåöÜíéá 
* Áíèïóôïëéóìïß

14028

ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)

GLOBAL
PEST

CONTROL


