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Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης
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ακρίθηκαν στις Τέχνες και στα Γράμματα, 
στην πολιτική και στις μεγάλες επιχειρή-
σεις. Αν όλα αυτά δεν ήταν ένας άθλος 
που και τίμησε την πατρίδα τους, τί άλλο 
θα μπορούσε να είναι;
Αλήθεια, πώς γλεντούσαν τότε οι Ελλη-
νες, πώς χαλάρωναν τα Σαββατοκύριακα 
εκτός από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, 
τους γάμους και τα βαφτίσια; Είχαμε τα 
drive ins!
Οι παντρεμένοι με τα παιδιά τους έμπαι-
ναν στα αυτοκίνητα και πήγαιναν στους 
υπαίθριους κινηματογράφους, τεράστια 
οικόπεδα για στάθμευση εκατοντάδων 
αυτοκινήτων και με κινητά μεγάφωνα 
βλέπαμε τις ταινίες τρώγοντας λιχουδιές 
και πίνοντας καφέδες από τα thermos, ή 
αγοράζοντας παγωτά και πατατάκια για να 
ησυχάσουν τα παιδιά, ίσως και να κοι-
μηθούν. Όταν στα γειτονικά αυτοκίνητα 
γινόταν και ο χαμός από τις ερωτικές πε-
ριπτύξεις νεαρών ζευγαριών!
Στο μεταξύ, η Αυστραλία κάλπαζε κυριο-
λεκτικά με μια ανθούσα οικονομία και μια 
βιομηχανία που διψούσε για εργατικά χέ-
ρια, ενώ το Λίμπεραλ Πάρτι είχε περιθω-
ριοποιήσει το Εργατικό Κόμμα, μέχρι που 
εμφανίστηκε ο Γκοφ Ουίτλαμ…
Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον Γκοφ γιατί 
το σύντομο πέρασμά του από την πρωθυ-
πουργία και η απόλυσή του από το κατε-
στημένο είναι γνωστά.
Όμως, ουδείς αλάνθαστος και ο Γκοφ έκα-
νε δύο μεγάλα λάθη που τον εμπόδισαν 
να φτιάξει μια καλύτερη Αυστραλία.
Το πρώτο ήταν ο ενθουσιασμός του όταν 
ανέλαβε την εξουσία το Δεκέμβριο 1973 
να πάρει πολλές και πολύ σημαντικές 
αποφάσεις πολύ γρήγορα. Το οικονομικό 
και πολιτικό κατεστημένο τρόμαξαν και 
ο Ρούπερτ Μέρντοκ, που βοήθησε στην 
εκλογική νίκη του, έγινε ο εκτελεστής του.
Το δεύτερο μεγάλο λάθος του ήταν η επι-
λογή κάποιων υπουργών του που υπονό-
μευσαν την αξιοπιστία τής κυβέρνησης με 
τα σκάνδαλά τους. Ο ερωτιάρης Δρ Καιρνς 
και ο έρωτάς του με την Τζούνι Μορόσι, 
η απόπειρα τού υπουργού Ρεξ Κόννορ να 
δανειστεί η κυβέρνηση τεράστια ποσά με 
μεσίτη κάποιον Χεμλάνι, έναν πακιστανό 
ύποπτο σκοτεινό τύπο και τελικά η προ-
σπάθεια τής κυβέρνησης να πάρει χορη-
γία $500.000 ($2 εκατομμύρια με σημε-
ρινά χρήματα) από το κόμμα Baath τού 
Σαντάμ Χουσείν στο Ιράκ. 
Ο Ουίτλαμ, πάντως, άφησε ανεξίτηλο το 
στίγμα του σαν ο κορυφαίος μεταρρυθμι-
στής στην πολιτική ζωή τής Αυστραλίας, 
για τις δεκάδες ουσιαστικές αποφάσεις 

που επέβαλε και λόγω χώρου αναφέρω 
μόνο μερικές:
***Απέσυρε τα αυστραλιανά στρατεύματα 
από τον πόλεμο στο Βιετνάμ όπου υπηρε-
τούσαν με μεγάλες απώλειες από το 1962.
***Αναγνώρισε την Κίνα, που οι συντη-
ρητικές κυβερνήσεις αγνοούσαν επί 24 
χρόνια.
***Δημιούργησε το Medibank, το σημερι-
νό Medicare.
***Υιοθέτησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
στην Κοινωνική Πρόνοια με επιδόματα 
για τις μοναχικές μητέρες και τούς άστε-
γους.
***Εξίσωση γυναικείων μισθών με αν-
δρικούς.
***Καταργήθηκε η θανατική ποινή.
***Απλοποιήθηκαν τα διαζύγια χωρίς 
ποινικοποίηση για μοιχεία κλπ.
***Εγινε πιο δίκαιη η χρηματοδότηση 
των δημόσιων σχολείων.
***Εφαρμόστηκε η δωρεάν Παιδεία στα 
πανεπιστήμια με αποτέλεσμα την αύξηση 
25% των φοιτητών στους 276.559. Να 
σημειώσω ότι πολλοί από τους Λίμπεραλ 
πολιτικούς που την κατήργησαν είχαν 
σπουδάσει δωρεάν λόγω Ουίτλαμ! 
***Η κυβέρνηση Ουίτλαμ δαπάνησε $330 
εκατομμύρια για να συνδέσει εκατοντάδες 
χιλιάδες σπίτια με τους υπονόμους.
***Η ηλικία για την ψήφο νεαρών μειώ-
θηκε στα 18 χρόνια τους.
***Ο εθνικός ύμνος Advance Australia 
Fair αντικατέστησε τον αγγλικό God Save 
the Queen.
***Η Βασίλισσα τής Αγγλίας Ελισάβετ, 
έγινε Βασίλισσα τής Αυστραλίας το 1973.
***Οι φυλετικές διακρίσεις καταργήθη-
καν το 1975.
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Χ
ωρίς καμία αμφιβολία, οι πρώτοι 
μεταπολεμικοί μετανάστες στην 
Αυστραλία στις 10ετίες των ’50, 
’60 και ’70 έβαλαν βαθιά τα θε-

μέλια τής ομογένειας όπως την γνωρίζου-
με σήμερα.
Χωρίς γραμματικές ή επαγγελματικές 
γνώσεις και χωρίς να μιλούν αγγλικά 
είχαν ενδόμυχα αποφασίσει πως δεν θα 
πάει χαμένη η πίκρα τής ξενιτιάς τους.
Τα επιτεύγματά τους, φαίνονται απίστευ-
τα και πολύ δύσκολο να κατανοήσω πού 
βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι τις μεγάλες 
ψυχικές και σωματικές αντοχές τους. 
Να εργάζονται 16 ώρες την ημέρα για ν’ 
αγοράσουν το πρώτο σπίτι, να παντρευ-
τούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, να 
βοηθήσουν τους γονείς τους στην Ελλά-
δα, να φέρουν εδώ αδέλφια και αδελφές, 
να φτιάξουν επιχειρήσεις. Στις διακοπές 
τους να εργάζονται σκληρά στους αγρούς 
για την συγκομιδή φρούτων και ύστερα 
από όλα αυτά να βρουν τον χρόνο για ν’ 
ασχοληθούν με τα κοινά. Να κτίσουν εκ-
κλησίες, να ιδρύσουν συλλόγους και ν’ 
αγοράσουν εντευκτήρια, να στείλουν χρή-
ματα για να βοηθήσουν το χωριό ή την 
πόλη τους. Και μόνο αυτά; Να διδάξουν 
στα παιδιά τους την γλώσσα την ελληνική 
και την κουλτούρα της, να οργανώνουν 
χοροεσπερίδες με ζεστά σουβλάκια και 
κρύα μπίρα, εκδρομές και απογευματινά 
τέϊα. Και μόνο αυτά; Να ιδρύουν θεατρι-
κά συγκροτήματα και δίγλωσσα κολλέγια, 
γηροκομεία και γηριατρεία, ιδρύματα για 
ανάπηρα παιδιά. Και μόνο αυτά; Εξέδω-
σαν εφημερίδες άνθρωποι με στοιχειώδη 
παιδεία και πρωτοπόρησαν με την πιο 
σύγχρονη τεχνολογία που είδαν και αργό-
τερα υιοθέτησαν τα μεγαλύτερα εκδοτικά 
συγκροτήματα τής χώρας.
Οι μικρές και μεγάλες οικογενειακές πε-
ριουσίες φτιάχτηκαν με πολύ κόπο, φόβο 
και δάκρια, δεκαετίες ολόκληρες στα μα-
γαζιά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το 
βράδι, επτά ημέρες την εβδομάδα, λέγο-
ντας εκατομμύρια “yes please” και “thank 
you” με το χαμόγελο στα χείλη.
Εχω ακούσει ιστορίες για συμπατριώτες 
μας που τούς πήρε ο ύπνος στο τραπεζάκι 
ενώ μετρούσαν εξοντωμένοι τις εισπρά-
ξεις αργά το βράδι. Κάθε δολάριο που 
κέρδισαν, κάθε τούβλο που αγόρασαν 
είναι παράσημα ανδρείας γι’ αυτούς τούς 
ήρωες τής ζωής. 
Όμως, όλα αυτά ωχριούν μπροστά στο 
μεγαλύτερο επίτευγμά τους να γεμίσουν 
τα πανεπιστήμια με τα παιδιά τους που 
απεφοίτησαν επιστήμονες, ενώ άλλα δι-
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