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Εχθρικό το Κοινοβούλιο
για γυναίκες υπαλλήλους
Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει ο 
πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρρισον και η 
κυβέρνησή του, από τους σεξομανείς 
που βεβηλώνουν τον ναό τής Δημοκρα-
τίας στην Καμπέρρα.
Εγραψα την περασμένη Παρασκευή για 
τα τέρατα που βιάζουν,  κακοποιούν και 
παρενοχλούν σεξουαλικά γυναίκες. Και 
συμπλήρωσα πως το κάνουν επειδή 
μπορούν χωρίς να τιμωρηθούν, ή επει-
δή η τιμωρία τους δεν είναι ανάλογη με 
το έγκλημα.
Την εβδομάδα που πέρασε, λοιπόν, 
αποδείχτηκε πως όλα αυτά συμβαίνουν 
στο Κοινοβούλιο, όμως ο πρωθυπουρ-
γός προτίμησε να προστατεύσει υπουρ-
γούς του παρά να τραβήξει αυτιά. Όπως 
τής υπουργού Αμυνας, Λίντα Ρέινολντς, 
στής οποίας τον καναπέ ένας υπάλληλός 
της βίασε μια συνάδελφό του. Η υπουρ-
γός δήλωσε πως το θύμα είναι «ψευδό-
μενη αγελαδα» μια αγγλική λαϊκή έκφρα-
ση στα αγγλικά “lying cow”.
Συνέπεια τής γενικής κατακραυγής ήταν 
να ασθενήσει η κα Ρέϊνολντς, να εισα-
χθεί σε νοσοκομείο και να απουσιάσει 
από τα καθήκοντά της αρκετές εβδομά-
δες.
Από τα καθήκοντά του θα απουσιάσει 
μερικές εβδομάδες και ο υπουργός Κρί-
στιαν Πόρτερ, ο οποίος απέρριψε την 
καταγγελία βιασμού μιας γυναίκας, η 
οποία αυτοκτόνησε πέρυσι.

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης
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ματα εξουσίας, Λίμπεραλ και Εργατικοί, 
υποθήκευσαν το μέλλον τού έθνους με 
την ανευθυνότητά τους στο σύστημα φο-
ρολογίας. Το οποίο  χρησιμοποιούν σαν 
δόλωμα για ψάρεμα ψήφων, ή για να κερ-
δίσουν την εύνοια των μεγιστάνων τής 
εθνικής οικονομίας.
Σε κανέναν δεν αρέσει να πληρώνει φό-
ρους, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε 
την πίττα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, 
κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρώσου-
με τον λογαριασμό και πιστεύω ότι ήρθε 
απειλητικά η ώρα.
Οι πολιτικοί νομίζουν ότι τρώμε κουτό-
χορτο όταν μάς υπόσχονται πως το ένα 
τρις δολάρια περίπου που δανειστήκαμε 
θα εξοφληθεί όταν κάποτε στο μέλλον 
οι Προϋπολογισμοί θα γίνουν πλεονα-
σματικοί, αλλά πώς; Με την μείωση των 
φόρων που πληρώνουμε; Σαν ανέκδοτο 
ακούγεται και ανέκδοτο είναι.
Με μείωση των φόρων, όποια κυβέρνη-
ση είναι στην εξουσία θα αναγκαστεί να 
μειώσει τις κρατικές δαπάνες και υπη-
ρεσίες, ενώ θα αυξηθεί το επίπεδο τής 
φτώχειας στην χώρα μας.

Η φτωχοποίηση των εργαζομένων άρχισε 
πριν την Πανδημία με την ντε φάκτο μεί-
ωση των μισθών, όταν δεν αυξήθηκαν 4 
ή 5 χρόνια ανάλογα με τον τιμάριθμο.
Οι ανόητοι πολιτικοί μάς λένε συνεχώς 
πως οι χαμηλοί μισθοί και η μείωση των 
φόρων θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας, 
λες και οι επιχειρήσεις είναι φιλανθρω-
πικοί οργανισμοί: 
«Αφού μειώθηκαν οι φόροι και οι μισθοί, 
ας προσλάβουμε μερικούς υπαλλήλους 
που δεν χρειαζόμαστε για να μειωθούν 
και τα κέρδη μας!»
Εχω νέα για τoύς ανεύθυνους υπεύθυνους 
που διαχειρίζονται την εθνική οικονομία 
και είναι όλα κακά: Κανείς επιχειρηματί-
ας δεν θα προσλάβει ούτε έναν υπάλληλο 
που δεν χρειάζεται, ούτε πρόκειται να αυ-
ξήσει τους μισθούς χωρίς να αυξηθούν οι 
πελάτες και τα κέρδη του.
Οι πελάτες του, όμως, δεν θα αυξηθούν, 
ούτε τα κέρδη του αν δεν δεν αυξηθούν 
πρώτα τα εισοδήματα τού κοσμάκη. 
Αυτών, δηλαδή, που κρατούν ζωντα-
νές την οικονομία και τις επιχειρήσεις. 
Understand? 

Ε
ντάξει, ο νέος φόρος που προτεί-
νει η κυβέρνηση είναι μόνο 1% 
για να διορθώσει τα λάθη της στη 
φροντίδα των ηλικιωμένων, ύστε-

ρα από τα συμπεράσματα μετά την έρευνα 
Ανεξάρτητης Επιτροπής.
Η Επιτροπή απεκάλυψε φρικτή μεταχείρι-
ση ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας, που 
θα έπρεπε να είχαν εντοπίσει προ πολλού 
τόσο οι διοικούντες αυτούς τούς οίκους 
ευγηρίας, όσο και οι έλεγχοί τους από αρ-
μόδιους δημόσιους υπαλλήλους. 
Και σπεύδω να προσθέσω πως δεν έγινε 
καμμία καταγγελία κακομεταχείρισης στα 
ελληνικά γηροκομεία, την «Βασιλειάδα» 
και το Ελληνικό Σπίτι τής Κοινότητας.
Όταν μια κυβέρνηση στην πάμπλουτη Αυ-
στραλία αναγκάζεται έστω και να σκέπτεται 
ότι θα επιβάλει φόρο 1% για να αντιμετω-
πίσει το κόστος $450 περίπου εκατομμυ-
ρίων αποκαλύπτεται περίτρανα η κακοδια-
χείριση τής εθνικής οικονομίας.
Η Αυστραλία έχει χρεωθεί σχεδόν ένα 
τρις δολάρια για να καλύψει μεγάλα ελ-
λείμματα στον εθνικό Προϋπολογισμό 
πριν και μετά την Πανδημία. Τα δύο κόμ-
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Φόρος για να διορθώσουν τα κυβερνητικά λάθη!

Τί θα έπρεπε να κάνει ο πρωθυπουργός; 
Να δείξει πόρτα στην υπουργό Αμυνας, 
για την απαράδεκτη αντιμετώπιση τού βι-
ασμού και να διατάξει έρευνα για τον βι-
ασμό που κατηγορείται ο κ. Πόρτερ, για 
να αποδειχτεί αν είναι αθώος ή ένοχος.
Δυστυχώς, οι δύο βιασμοί δεν είναι 
μεμονωμένα γεγονότα στο Κοινοβού-
λιο γιατί υπάρχουν και άλλες ανώνυμες 
προς το παρόν καταγγελίες σεξουαλικών 
εγκλημάτων από τον βιαστή τής συνα-
δέλφου του και άλλων.
Όπως καταγγέλουν οι έχοντες γνώση αυ-
τών που συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο, 
οι γυναίκες υπάλληλοι είναι ανυπερά-
σπιστες σε έναν ναό τής Δημοκρατίας 
μόνο για άνδρες!

Σοφά λόγια
«Το σίδερο σκουριάζει όταν δεν χρησιμο-

ποιείται και με τον ίδιο τρόπο η απραξία 
καταστρέφει τον νου.» - Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, 1452-1519, Ιταλός σοφός.

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα 
των Συντακτών:
«Τρία στα τρία για τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης: Θαύμαζε τον Τραμπ. Ηττήθηκε. Θαύ-
μαζε τον Σαρκοζί. Καταδικάστηκε για δι-
αφθορά. Θαύμαζε τον Ορμπαν. Βγάζει το 
κόμμα του από τη μεγάλη οικογένεια της 
ευρωπαϊκής Δεξιάς. Πάντα τέτοια.»

Καλόο!
- Δεν έχει σημασία ότι είστε πολύ πλού-
σιος, κύριε. Εγώ πραγματικά αγαπώ την 
κόρη σας και θέλω να την παντρευτώ.
- Ποιά από τις τρεις;
- Όποια να΄ναι...


