
10 ΣΧΟΛΙΑ FRIDAY 26 FEBRUARY 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣΣΧΟΛΙΑ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΣΧΟΛΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στιανικής ηθικής.
Απαιτούσαν την ανεξαρτησία, αλλά και 
ισότητα των γυναικών στον χώρο εργα-
σίας, πιο δίκαιους μισθούς, δωρεάν πρό-
σβαση στην Παιδεία, και την αναγνώρι-
σης τού αγώνα των Αμπορίτζινις για τα 
δικαιώματά τους.
Τότε, οι Αυστραλοί αγάπησαν τον πρόε-
δρο Τζον Κένεντι και θρήνησαν τον θάνα-
τό του, ενώ το 1966 επισκέφθηκε την Αυ-
στραλία για πρώτη φορά ένας αμερικανός 
πρόεδρος, ο Λίντον Τζονσον, βασικά για 
να ζητήσει τη συμπαράσταση των Αυστρα-
λών στον πόλεμο στο Βιετνάμ.
Θα  συμπληρώσω το σημερινό κείμενο με 
σημαντικά γεγονότα εκείνης τής εποχής:
1958: Τον Ιανουάριο κυκλοφορεί το 

πρώτο λαχείο Opera House για να βοη-
θήσει στην κατασκευή της. 
Τον Αύγουστο τού ίδιου χρόνου, ο Χερμπ 
Ελλιοτ δημιουργεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ 
για το ένα μίλι στην Ιρλανδία και με Βα-
σιλική Συγκατάθεση, η Anzac Day (25 
Απριλίου) γίνεται εθνική γιορτή.
Τον Ιανουάριο 1968 ο Γερουσιαστής, 
Τζόν Γκόρτον, γίνεται πρωθυπουργός 
μετά την εξαφάνιση τού Χάρολντ Χολτ. 
Τον Μάϊο αρχίζει στο χρηματιστήριο 
ένα τσουνάμι επενδύσεων στον ορυκτό 
πλούτο τής Αυστραλίας και η Ινδή πρω-
θυπουργός Ιντίρα Γκάντι επισκέπτεται την 
Αυστραλία.
Το Δεκεμβριο τού ίδιου χρόνου (1968) 
αρχίζουν τα αλκοτεστ στη ΝΝΟ.

Σ
ήμερα θα κάνω ένα διάλειμμα για 
το πώς αντιμετώπισαν οι μετανά-
στες την ξενιτειά στα πρώτα χρό-
νια τής ζωής τους, με προβλήμα-

τα και επιτυχίες στην Αυστραλία, για να 
ασχοληθώ με την πολιτική ζωή στην νέα 
μας πατρίδα εκείνη την εποχή.
Η δεκαετία τού ’50 μπορεί να χαρακτη-
ριστεί σαν η γέννηση τού «αστικού ονεί-
ρου». Δηλαδή, ήταν η εποχή που χαρα-
κτηρίστηκε από την πλήρη απασχόληση 
στην αγορά εργασίας, με ένα καλό βιοτικό 
επίπεδο, ηθικές αρχές με θεμέλιο την οι-
κογένεια και την ιδιοκτησία ενός σπιτιού 
με σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ δημιουργή-
θηκαν και νέα προάστεια με σπίτια κτι-
σμένα μέσα σε μεγάλα οικόπεδα. 
Αυτές οι καλές οικονομικές προϋποθέ-
σεις με πρωθυπουργό τον Ρόμπερτ Μέν-
ζις, επέτρεψαν τη συνεχή ανάπτυξη τής 
αυστραλιανής οικονομίας και ένα νέο με-
ταναστευτικό πρόγραμμα με κίνητρα για 
μετανάστευση στην Αυστραλία από άτομα 
χωρίς βρετανική καταγωγή.  
Μεταπολεμικοί μετανάστες από την Ελ-
λάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Γερ-
μανία και την Ολλανδία δημιούργησαν 
σημαντικές δικές τους κοινότητες. Εμα-
θαν την αγγλική γλώσσα, δημιούργησαν 
νέες επιχειρήσεις και χρησιμοποίησαν 
τον δικό τους πολιτισμό, ήθη και έθιμα, 
για να εμπλουτίσουν τη ζωή για πολλές 
μελλοντικές γεννιές Αυστραλών. 
Παρόλα αυτά, υπήρχε κάποιος φόβος 
και αβεβαιότητα την πρώτη δεκαετία τού 
Ψυχρού Πολέμου, που δίχασε τις δημο-
κρατικές κοινωνίες τής Δύσης, από τη σύ-
γκρουση των ΗΠΑ με την Ρωσία.
Στην Αυστραλία, ο αντικομμουνιστικός 
φόβος οδήγησε εμμέσως στη διάσπαση 
τού Εργατικού Κόμματος ανάμεσα στις 
δεξιές και αριστερές παρατάξεις του, που 
βοήθησαν στην πολύχρονη εξουσία των 
συντηρητικών κομμάτων.
Να σημειώσω εδώ ότι ο Μπομπ Σαντα-
μαρία, ένας ρωμαιοκαθολικός φανατικός 
αντικομμουνιστής, πολιτικός ακτιβιστής 
και δημοσιογράφος έπαιξε πολύ σημα-
ντικό ρόλο στην πολιτική ιστορία τής Αυ-
στραλίας. Δημιουργώντας το Democratic 
Labor Party (DLP), o Σανταμαρία βοη-
θούσε να εκλέγονται συντηρητικές κυβερ-
νήσεις με τις δεύτερες προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων του εθνικές λαο πολιτειακές 
εκλογές.
Τη δεκαετία τού ’60 άρχιζαν να ωριμά-
ζουν τα παιδιά τής μεταπολεμικής περι-
όδου και να επιβαλουν την επιρροή και 
ιδεολογίες τους στο αυστραλιανό πολιτικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον. 
Η επιρροή τους εκφραζόταν με μαζικές 
διαμαρτυρίες έναντίον τής επιστράτευ-
σης για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά 
και τους εδραιωμένους κώδικες χρι-
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