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Θα σταματήσει το επίδομα Jobkeeper
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει 
την πληρωμή τού επιδόματος Jobkeeper που κράτησε 
ζωντανές πολλές επιχειρήσεις και οικογένειες.
Η απόφαση τής κυβέρνησης και μάλιστα σε μια περίο-
δο που έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εργαζομέ-
νων που εισπράτουν το επίδομα και το κόστος του στην 
κυβέρνηση, έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια.
Θα συνυπογράψω τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες 
γιατί αν σταματήσει τώρα αυτό το επίδομα, πολλοί ερ-
γαζόμενοι θα χάσουν τις δουλειές τους και με το επίδο-
μα ανεργίας θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν αυτοί και 
οι οικογένειές τους.
Δεν αμφισβητώ τη γενναιοδωρία τής κυβέρνησης 
Μόρρισον, που δαπάνησε πολλά δισεκατομμύρια δο-
λάρια για να βοηθήσει επιχειρήσεις και εργαζόμενους 
στην κρίση τής Πανδημίας.
Γιατί, όμως, αυτή η κυβερνητική «τσιγγουνιά» ενώ συ-
νεχίζεται έστω μειωμένη η κρίση;

Εργαζόμενοι και εθνική οικονομία 
Μυριάδες φορές έχω γράψει πως αν δεν ξοδέψει ο φτω-
χός δεν ευημερεί η χώρα, όχι γιατί είμαι… κομμούνι, 
όπως λένε πολλοί και ξεκαρδίζονται στο γέλιο οι αριστε-
ροί συμπάροικοι, αλλά επειδή είναι μια αλήθεια. Πολλοί 
επιχειρηματίες στην εστίαση με έχουν διαβεβαιώσει πως 
την ημέρα που πληρώνεται η σύνταξη αυξάνονται κάθετα  

οι εισπράξεις τους. Το ίδιο συμβαίνει με τους μισθωτούς, 
που αν δεν αυξηθεί το εισόδημά τους  υποφέρει η αγορά.
Διαβάζω, λοιπόν, ότι ο πρόεδρος Μπάϊντεν και η Απο-
θεματική Τράπεζα των ΗΠΑ συμφώνησαν ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων για 
να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση στις ΗΠΑ.
«Κομμούνια», λοιπόν, ο Μπάϊντεν και οι τραπεζίτες; I 
don’t think so!

Σοφά λόγια
«Ένας Παπαδιαμάντης δεν υπάρχει στην Ευρώπη. 
Ένας Καβάφης πουθενά...» - Γιάννης Τσαρούχης, 
1910-1989, Έλληνας ζωγράφος

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών:
«Λένε διάφοροι, μάλλον αριστεριστές και φίλοι των 
μπαχαλάκηδων είναι, ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν 
υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ε και; Εμείς εδώ, 
στη χώρα που γέννησε, όπως υπερηφανευόμαστε, τη 
δημοκρατία, θα κάνουμε την αρχή και σύντομα θα μας 
μιμηθούν κι άλλοι. Αλλη μια πρωτιά της ελληνικής Δε-
ξιάς. Επιτέλους, γιατί κινδυνεύαμε να χάσουμε τη μάχη 
των εντυπώσεων από τον Ορμπαν.»

Καλόο!
Πεθαίνει κάποτε ένας Γιαννης και πάει στο Παράδεισο… 
Μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και η γυναίκα του και πάει 
και αυτή στον Παράδεισο… Βλέπει εκεί κάτι αγγελάκια 
και τον Αγιο Πέτρο και του λέει ότι ψάχνει τον άντρα της.
– Πώς ήταν ο άντρας σου; ρωτάει ο Αγ. Πέτρος.
– Τον έλεγαν Γιάννη και ήταν ξανθός με μουστάκι.
– Όλοι οι Γιάννηδες είναι ξανθοί και έχουν μουστάκι.
– Πες μια άλλη πληροφορία, λέει ο Αγ. Πέτρος κάτι πιο 
κατατοπιστικό… ας πούμε ποία ήταν η τελευταία του 
επιθυμία..
– Με ρώτησε αν θα τον απατήσω τώρα που θα πεθάνει 
και του είχα πει ότι όποτε τον απατώ θα κάνει και μια 
σβούρα.
– Α, το Γιάννη το σβούρα θες!

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Ελληνικά καταστήματα από εστιατόρια, 
ψησταριές, ζαχαροπλαστεία και τον περί-
φημο φούρνο, μέχρι νυφικά και βαπτιστι-
κά, έλληνες δικηγόροι, λογιστές, γιατροί 
και στους δρόμους τα ελληνικά ήταν η 
πρώτη γλώσσα.
Εργαζόμουν σε άλλη παροικιακή εφημε-
ρίδα την εποχή εκείνη, όταν το άλλοτε 
Marrickville RSL απαγόρευσε την ελληνι-
κή γλώσσα στους χώρους του!
Μια ρατσιστική απόφαση που σχολίασα 
ειρωνικά σε άρθρο μου κάπως έτσι:
«Φίλοι μου, ήρθαμε να ζήσουμε στο Μάρ-
ρικβιλ και αγοράσαμε σπίτια και επιχειρή-
σεις των Αυστραλών, ενώ η γλώσσα μας 
περιθωριοποίησε τα αγγλικά, στους δρό-
μους του. Ας αφήσουμε, τουλάχιστον, τους 
Αυστραλούς να χαίρονται το RSL τους.»
Δεν ξέρω πώς τα αγγλόφωνα ΜΜΕ έμα-
θαν για το σχόλιό μου και άρχισαν τα τη-
λεφωνήματα για να μάθουν λεπτομέρειες, 
αλλά τους ενημερώσαμε ότι το σχόλιο 
ήταν ειρωνικό με κάποιες αλήθειες.
Το Μάρρικβιλ δεν στέγαζε τότε μόνο ελ-
ληνικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και 
επιστήμονες, αλλά στoν πολυεθνικό χώρο 
επί τής Addison Road, στεγαζόταν ένα πο-
λιτιστικό οίκημα με την δραστήρια Μαρία 
Φωτιάδου, που αργότερα το ανέλαβε ο 
Σταύρος Οικονομίδης και για πολλά χρό-
νια φιλοξενεί το Μαντουρίδειο Θέατρο. 
Πάνω από μια ψησταριά επί τής Illawarra 
Road στεγαζόταν μια άλλη θεατρική ομά-
δα με τον Ζοζέφ Καρουάνα, που «έφυγε» 

πριν μερικούς μήνες και μέχρι σήμερα 
την αίθουσα κοινωνικών και  καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων “The Factory Theatre” 
τού Βασίλη Ηλιάδη επί τής Victoria Road, 
όπου γειτονικό ήταν το κτήριο τής Κρητι-
κής Αδελφότητας.
Ηταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των Ελλή-
νων, που και ξένοι επιχειρηματίες, τρά-
πεζες, γιατροί κλπ. χρησιμοποιούσαν ελ-
ληνες και ελληνίδες υπάλλήλους για να 
εξυπηρετούν την ελληνική πελατεία τους.
Αργότερα, βέβαια, η πλειοψηφία των 
Ελλήνων μετοίκησε σε άλλα προάστια, 
κυρίως στο Ερλγουντ και το Μάρρικβιλ 
έχασε το ελληνικό χρώμα του. Τώρα κυ-
ριαρχούν οι Βιετναμέζοι και τελειώνοντας 
θα αναφέρω ένα χαριτωμένο κάπως ρα-
τσιστικό περιστατικό.
Η σύζυγός μου οδηγούσε επί τής Illawarra 
Road και σταμάτησε στα φώτα στη δια-
σταύρωση με την Marrickville Road, όταν 
δίπλα της σταμάτησε ένας αυστραλός οδη-
γός και την ρώτησε αν είχε επισκεφθεί 
ποτέ το Βιετνάμ. Η σύζυγός μου τού απά-
ντησε «όχι» και αυτός την ενημέρωσε «και 
όμως τώρα βρίσκεσαι στη Σαϊγκόν!» Να 
προσθέσω ότι υπάρχει πρόταση να ονο-
μαστεί η Illawarra Road «Μικρό Βιετνάμ».
Ελπίζω, ότι πολλοί συμπάροικοι που έζη-
σαν στο Μάρρικβιλ θα ανταποκριθούν 
στην πρόσκληση τού Δημάρχου Byrne και 
θα δώσουν το παρών στην εκδήλωση για 
την «Μικρή Ελλάδα» και τα 200 χρόνια τής 
Επανάστασης τού 1821 στην 25η Μαρτίου.

Τ
ο Δημοτικό Συμβούλιο τού Inner 
West Council αποφάσισε την πε-
ρασμένη Τρίτη να εγκρίνει την 
ονομασία μιας περιοχής τού Mάρ-

ρικβιλ, από την Livingstone Road έως την 
Victoria Road, σε «Μικρή Ελλάδα» (Little 
Greece) για να τιμήσει την προσφορά των 
Ελλήνων κατοίκων στο γνωστό προάστιο 
τού Σίδνεϊ. 
Ο Δήμαρχος Byrne δήλωσε ότι οι Ελλη-
νες βοήθησαν να εδραιωθεί το Inner West 
σαν λίκνο τού Αυστραλιανού Πολυπολιτι-
σμού και θα προσθέσω τα συγχαρητήρια 
τής εφημερίδας μας σ’ αυτή την απόφαση.
Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφά-
σισε και πως η εκδήλωση για να πανη-
γυριστεί η ονομασία τής Μικρής Ελλάδας 
θα γίνει στο Μάρρικβιλ την 25Η Μαρτί-
ου, την ημέρα που συμπληρώνονται 200 
χρόνια από την Eπανάσταση τού 1821.
Σύμφωνα  με τον δημοτικό σύμβουλο, 
Σαμ Ισκάνταρ, που πρωταγωνίστησε για 
την ονομασία «Μικρή Ελλάδα» και τον ευ-
χαριστούμε, δήλωσε ότι το ένα τρίτο των 
Ελλήνων τού Σίδνεϊ έζησαν στο Μάρρικ-
βιλ στη δεκαετία τού ’60 και πως μέχρι 
σήμερα είναι ισχυροί οι δεσμοί τής πα-
ροικίας μας με το προάστιο.
Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που ζή-
σαμε αρκετά χρόνια στο Μάρρικβιλ με 
την οικογένειά μου και η σύζυγός μου 
λειτουργούσε ένα ελληνικό παντοπωλείο 
στην Marrickville Road, την εποχή που 
κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο.

Tο Δημοτι-
κό Συμβούλιο 
αποφάσισε και 
πως η εκδή-
λωση για να 
πανηγυριστεί 
η ονομασία τής 
Μικρής Ελλά-
δας θα γίνει 
στο Μάρρικβιλ 
την 25Η Μαρ-
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που συμπλη-
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χρόνια από 
την Eπανάστα-
ση τού 1821.
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Περιοχή «Μικρή Ελλάδα» για το ελληνικό Μάρρικβιλ


