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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης
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Οι ακροδεξιοί συντονίζονται για παγκόσμια δικτατορία
Η ανταρσία των ακροδεξιών οπαδών τού Ντόναλντ 
Τραμπ στο Καπιτώλιο απέτυχε στην πρώτη από-
πειρά της να καταλύσει την Δημοκρατία στις ΗΠΑ, 
όμως ο κίνδυνος δεν εξέλειπε καθώς η ακροδεξιά 
σε όλο τον κόσμο ετοιμάζεται για το Δ’ Ράϊχ. 
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το 8% των Αμερι-
κανών υποστηρίζουν την ανταρσία στο Καπιτώλιο 
και οι Νew York Times προβλέπουν έξαρση στις 
πωλήσεις όπλων όχι βέβαια για κυνήγι, αλλά για 
τρομοκρατικές επιθέσεις.
Ο περιορισμένος χώρος δεν μού επιτρέπει να επε-
κταθώ σε λεπτομέρειες για την εγχώρια ακροδεξιά 
τρομοκρατία παντού, αλλά δεν μπορώ να μην ανα-
φερθώ σε κάποιον γελοίο χουντικό τον Ευάγγελο 
Κωνσταντακάκο. Ο οποίος -πριν από την ανταρσία 
στο Καπιτώλιο-, προειδοποίησε τούς Ελληνες από 
το τηλεοπτικό κανάλι Βεργίνα, που έχει συγκεντρώ-
σει όλους τους ακροδεξιούς… «αναλυτές», ότι στις 
επόμενες πέντε ώρες η  Αμερική θα επιτεθεί στην 
Κίνα και θα κηρύξει παγκόσμιο στρατιωτικό νόμο 
– δικτατορία, που είναι και το όνειρο τού Τραμπ. 
Για να επιβεβαιώσει την προφητεία του, ο Κωνστα-

ντακάκος πρόσθεσε ότι υπάρχει φωτογραφία στο 
Λευκό Οίκο τού Τραμπ που παρουσία στρατηγών 
υπογράφει την διαταγή για επίθεση στην Κίνα και 
έναρξη τής παγκόσμιας δικτατορίας!
Μάλιστα, συμβούλευσε τους ακροατές του να αγο-
ράσουν κεριά και λάμπες γιατί θα υπάρξει συσκό-
τιση και τρόφιμα επειδή θα κλείσουν όλα τα κατα-
στήματα, μαζί με τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
εκπομπές και τις εφημερίδες.
Ο αθεόφοβος έκανε και την πρόβλεψη ότι οι σημε-
ρινές κυβερνήσεις θα αντικατασταθούν από στρα-
τιωτικούς, ενώ οι δημοκράτες πολιτικοί θα συλλη-
φθούν και θα εκτελεστούν, με πρώτη και καλύτερη 
την Πελόσι, σημερινή πρόεδρο τής Γερουσίας στην 
Ουάσιγκτον. Ασφαλώς, δεν θα γλίτωναν ο πρωθυ-
πουργός Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, η Γεννηματά, ο 
Κουτσούμπας κλπ.
Περίμενα και εγώ, που λέτε, να με συλλάβουν επει-
δή δεν πιστεύω στις δικτατορίες και για να περά-
σουν οι πέντε ώρες μέχρι να κοπεί το ηλεκτρικό 
ρεύμα από τους χουντικούς αντάρτες, μαγείρεψα 
μια μακαρονάδα με μοσχάρι για τελευταίο δείπνο 

μου.
Πέρασαν, όμως, οι πέντε ώρες, πέρασαν δέκα ώρες 
και δεν συνέβη τίποτε για να επαληθευτεί το ρητό 
«μετά Χριστόν πάς προφήτης γάϊδαρος!» Αφού για 
γαϊδούρι πρόκειται που δεν είχε το ψυχικό σθένος 
να πει μια συγνώμη στους τηλεθεατές του.
Πιο θλιβερό γεγονός από τις μακακίες που είπε ο 
Κωνσταντακάκος ξέρετε ποιο είναι; Οι 3,2 χιλιά-
δες Ελληνες που άκουσαν την εκπομπή αυτού τού 
καραγκιόζη και τού έστειλαν σχόλια όπως: «Καλή 
λευτεριά σε όλο τον πλανήτη!», «Αμήν να γίνει 
αυτό που λέτε!», «Ομορφα πράγματα!», «Αρχισαν 
τα όργανα» κλπ.
Πάντως, το καλύτερο σχόλιο ήταν από την κάτοι-
κο Μελβούρνης, κα Νατάσα Χατζ, η οποία έγραψε: 
«Εδώ είναι ώρα 8.13 και δεν έχει συμβεί απολύτως 
τίποτα. Από ό,τι ακούτε να κρατάτε μικρό καλάθι!»
Ασφαλώς δεν είναι ηλίθιοι όλοι οι ακροδεξιοί, 
όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ταγίπ Ερντογάν και 
άλλοι, γι’ αυτό θα πρέπει οι δημοκρατικές κυβερ-
νήσεις σε όλο τον κόσμο να θωρακίσουν το πολί-
τευμά τους. Ο εχθρός είναι εντός των τειχών!

O Μένζις έφυγε και ο αντικατάστάτης του, 
Χάρολντ Χολτ, εξαφανίστηκε!

Ο
Ρόμπερτ Μένζις αποφάσι-
σε να παραιτηθεί από την 
πρωθυπουργία και την πο-
λιτική το 1966 ύστερα από 

17 χρόνια σχεδόν στην εξουσία και 
αντικαταστάτης του ήταν ο Χάρολντ 
Χολτ, προστατευόμενος τού Μένζις 
και Θησαυροφύλακας από το 1958 
μέχρι το 1966.
Ο Χάρολντ Χολτ ασχολήθηκε νωρίς 
με την πολιτική σαν βουλευτής στα 
27 του χρόνια και υπουργός όταν 
ήταν 30 χρόνων. Όπως ο Μένζις, 
ο Χολτ δεν ήθελε σωματοφύλακες 
που θεωρούσε αχρείαστους και τον 
κρατούσαν μακριά από τους πολί-
τες. Αλλά η σύζυγός του, Ζάρα, είχε 
πει ότι δεν ήθελε τους σωματοφύ-
λακες για να μην αποκαλυφθούν οι 
εξωσυζυγικές σχέσεις του!
Όμως, ο Χολτ άλλαξε γνώμη και 
δέχτηκε τις υπηρεσίες ενός σωμα-
τοφύλακα, όταν ένα παράθυρο στο 
γραφείο του έγινε θρύψαλα από 
πυροβολισμό ακροβολιστή και στη 
συνέχεια έγινε απόπειρα δολοφο-
νίας τού αρχηγού τής αντιπολίτευ-
σης, Αθα Κόλγουελ. 
Στις διακοπές του ο Χολτ δεν ήθε-
λε καμία προστασία επειδή τη 
θεωρούσε παραβίαση τής ιδιωτι-

κής του ζωής. Ο Χολτ λάτρευε τη 
θάλασσα και το ψάρεμα με ψαρο-
τούφεκο, γεγονός που ανησυχού-
σε τους φίλους και συγγενείς γιατί 
υπήρχε ο κίνδυνος από καρχαρίες, 
όμως ο Χολτ απαντούσε «ποιες εί-
ναι οι πιθανότητες να πνιγεί ένας 
πρωθυπουργός, ή να τον σκοτώσει 
ένας καρχαρίας;»
Ο Χολτ είχε δίκιο επειδή δεν είναι 
συνηθισμένο φαινόμενο να εξαφα-
νίζονται πρωθυπουργοί στα καλά 
καθούμενα, αλλά στις 17 Δεκεμ-
βρίου 1967, ο πρωθυπουργός τής 
Αυστραλίας Χάρολτ Χολτ εξαφανί-
στηκε ενώ κολυμπούσε σε παραλία 
κοντά στο 
Portsea, στη Βικτώρια.
Όπως καταλαβαίνετε, μόλις οι φί-
λοι που τον συνόδευαν ανησύχη-
σαν επειδή άργησε να βγεί στην 
επιφάνεια ύστερα από μια κατάδυ-
ση, άρχισε μια τεράστια επιχείρηση 
από το Ναυτικό κυρίως, αλλά και 
άλλες υπηρεσίες για τον εντοπισμό 
και διάσωση τού πρωθυπουργού, 
όμως το σώμα του δεν βρέθηκε 
ποτέ. Ηταν 59 χρόνων και υπηρέ-
τησε σαν πρωθυπουργός λιγότερο 
από δύο χρόνια.
Φυσικά, άρχισαν να κυκλοφορούν 

διάφορες φήμες, ότι δήθεν αυτο-
κτόνησε, ότι ήταν πράκτορας των 
Κινέζων που τον φυγάδευσαν με 
υποβρύχιο, αλλά το πιο πιθανό εί-
ναι να έπαθε εγκεφαλικό ή συγκο-
πή καρδίας, χωρίς να αποκλείεται 
η επίθεση καρχαρία.
Το τραγικό τέλος τού Χάρολντ Χολτ 
σηματοδότησε, την αρχή τής εκ-
στρατείας για την επιστροφή των 
Εργατικών στα κυβερνητικά έδρα-
να με πρωθυπουργό τον Γκοφ Ου-
ίτλαμ. Οι πολιτικοί που διαδέχτη-
καν τον Χολτ, οι Τζον Μακιούεν, 
Τζον Γκόρτον και  Ουίλιαμ Μακ-
μάον δεν ανταποκρίθηκαν με επι-
τυχία στις απαιτήσεις τής εξουσίας 
και κυβέρνησαν μόνο ένα ή δύο 
χρόνια ο καθένας τους.
Στο μεταξύ, φίλοι μου, οι δεκαετίες 
τού ’50, ’60, ’70 και ’80 θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν σαν η 
χρυσή εποχή για τον Ελληνισμό 
στην Αυστραλία, τόσο σαν ομογέ-
νεια, όσο και στην προσωπική ζωή 
των μεταναστών. 
Οι οποίοι ήρθαν με την παραδο-
σιακή βαλίτσα και ήδη βρίσκονταν 
στο δρόμο τής επιτυχίας που δικαί-
ωσε την μεγάλη απόφαση να εγκα-
ταλείψουν την πάτρια γη για να 

μπορέσουν να προκόψουν.
Ο Ελληνισμός πραγματικά έλαμπε 
με την παρουσία του στην ευρύτε-
ρη κοινωνία και έχαιρε μεγάλης 
εκτίμησης για τα μεγάλα κοινωφε-
λή έργα του, το εμπορικό δαιμόνιο 
των επιχειρηματιών του, την ευσυ-
νειδησία και την εργατικότητα αυ-
τών που προτίμησαν το μεροκάμα-
το.
Δυο μελανά και καταστροφικά ση-
μεία για την ομογένεια ήταν ο τζό-
γος, που διέλυσε οικογένειες και 
μια μικρή μερίδα μικροαπατεώνων 
που έβλαπταν την αξιοπρέπεια του 
Ελληνισμού.
Τότε είδαμε τους πρώτους Ελλη-
νες βουλευτές και γερουσιαστές, 
ενώ στα πανεπιστήμια οι Ελληνες 
φοιτητές έδιναν ένα εντυπωσιακό 
παρών τόσο σε αριθμό, όσο και σε 
δραστηριότητες. Οι φοιτητές αυτοί 
ήταν από τους πρώτους επιστή-
μονες, γιατροί, δικηγόροι, εκπαι-
δευτικοί, οικονομολόγοι κλπ. που 
πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες 
στην ομογένεια, αλλά και στην ευ-
ρύτερη κοινωνία.
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