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H κοπή της βασιλόπιτας από την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Σ

την πρώτη µηνιαία συνεδρία-
ση της Πολιτειακής ∆ιοίκησης 
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, ο πρόεδρος 
Γιάννης Καλλιµάνης έκοψε 

τη παραδοσιακή Βασιλόπιτα για την 
έναρξη του νέου έτους. «Με την ευ-
καιρία της έναρξης των δραστηριοτή-
των της  ΑΧΕΠΑ για τη νέα χρονιά», 
δήλωσε ο κ. Καλλιµάνης, «ευελπιστώ 
να ολοκληρώσουµε τη καταστατική 
µετατροπή του αγαπηµένου µας Συν-
δέσµου εντός µερικών µηνών, για να 
επικεντρώσουµε τη προσοχή και τις 
δυνάµεις µας στην πρόοδο της ΑΧΕ-
ΠΑ και της ευρύτερης οµογένειας.»
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, η 
αδ. Θάλια Βουρλιώτη (Τµήµα Αντι-
γόνη) αναφέρθηκε στις δύο τιµητικές 

διακρίσεις από το Γηροκοµείο «Ελ-
ληνικό Σπίτι» της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας, στο Earlwood. Η 
πρώτη αφορούσε στην αναγνώριση 
της πολύχρονης προσφοράς της στο 
οµογενειακό ίδρυµα. Η δεύτερη, στην 
αναγνώριση της προσφοράς των µε-
λών του “Τµήµατος Αντιγόνη” στο 
«Ελληνικό Σπίτι» και τις επισκέψεις 
των µελών για να ψυχαγωγίσουν 
τους ηλικιωµένους κατά τις γιορτινές 
µέρες.
Με τη σειρά τους, η Πολιτειακή ∆ιοί-
κηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και Ο Κόσµος 
απευθύνουν τα συγχαρητήριά τους 
στην αδ. Θάλια και σε όλα τα µέλη 
του Τµήµατος Αντιγόνη για το πολύ-
τιµο κοινωνικό τους έργο.

Από αριστερά, Θεόφιλος Πρεµέτης (πρόεδρος, Τµήµα Πλάτων), Μαίρη Νάϊγκλ (πρόεδρος Τµήµα 
Χείρων), Ελένη Σαµώλη (πρόεδρος, Τµήµα Αντιγόνη), Γιάννης Καλλιµάνης (πολιτειακός Πρόεδρος), 
Γιάννης Φώσκολος (πρόεδρος, Τµήµα Ανατολή), Γιώργος Γιακουµίδης (πρόεδρος, Τµήµα ∆ιογέ-
νης), Άννα Κάτση (πρόεδρος, Τµήµα Ηρακλής).

Θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των εθνικών µειο-
νοτήτων της Αυστραλίας, έχει προκαλέσει η πρόθεση 
της κυβέρνησης Τέρνµπουλ να περιορίσει το χρόνο 
που Αυστραλοί συνταξιούχοι διαµένουν στο εξωτερι-
κό, πριν µειώσει ή κόψει τη σύνταξή τους. Αρµόδια 
επιτροπή της αυστραλιανής Γερουσίας εξετάζει ειδική 
πρόταση που έχει υποβληθεί και η οποία, αν υιοθε-
τηθεί, θα σηµαίνει ότι άτοµα που έχουν µείνει στην 
Αυστραλία λιγότερο από 35 εργάσιµα χρόνια θα βλέ-
πουν τη σύνταξή τους να µειώνεται αν ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό και µείνουν εκτός Αυστραλίας για πάνω 
από έξι εβδοµάδες.
Το µέτρο αυτό ισχύει και σήµερα µόνο που οι ίδιοι 
οι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωµα να µείνουν εκτός 
Αυστραλίας έξι εβδοµάδες, χωρίς να επηρεαστεί η 
σύνταξή τους. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από τον 
Ιανουάριο 2017 - αν, φυσικά, ψηφιστούν από τη Βου-
λή. Από την εφαρµογή του µέτρου αυτού το αυστραλι-
ανό ∆ηµόσιο θα εξοικονοµήσει 168 εκατοµµύρια δο-
λάρια µέσα σε τέσσερα χρόνια. Η είδηση της πιθανής 

αλλαγής έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και 
πολλοί εκπρόσωποι εθνικών µειονοτήτων καλούν 
την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της και να 
µην εφαρµόσει τις προβλεπόµενες αλλαγές. Ανάµεσα 
σε αυτούς που καλούν την κυβέρνηση «να το ξανα-
σκεφτεί» είναι η Οµοσπονδία Συµβουλίων Εθνικών 
Μειονοτήτων Αυστραλίας (FECCA) και το Αυστραλι-
ανό Συµβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Australian 
Council of Social Service), υπογραµµίζοντας ότι το 
40% των συνταξιούχων της Αυστραλίας έχει γεννη-
θεί στο εξωτερικό.
«Από τη στιγµή που κάποιος λαµβάνει νόµιµα τη 
σύνταξή του έχει δικαιώµατα» λέει ο πρόεδρος της 
FECCA, κ. Joe Caputo, και προσθέτει:
«Οι συνταξιούχοι που γεννήθηκαν στο εξωτερικό 
συχνά θέλουν να µένουν περισσότερο από έξι εβδο-
µάδες κοντά στους δικούς τους ή για να φροντίσουν 
ηλικιωµένους και ασθενείς συγγενείς τους. ∆εν µπο-
ρούµε να τους τιµωρούµε».
Ο Εκπρόσωπος του υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσι-

ών, Christian Porter, είπε ότι οι προτεινόµενες αλλα-
γές γίνονται για να µην επιβαρύνονται οι Αυστραλοί 
συνταξιούχοι. «Άποψή µας είναι ότι άτοµα που έχουν 
εργαστεί σε άλλες χώρες δικαιούνται κάποια σύνταξη 
και από τις χώρες αυτές. Η Αυστραλία έχει συνταξιο-
δοτικές συµφωνίες µε 30 χώρες». Το Εργατικό Κόµ-
µα, πάντως, διαφωνεί και διά της εκπροσώπου του, 
Jenny Macklin, έκανε γνωστό ότι θα καταψηφίσει τις 
αλλαγές που, όπως τόνισε, «θα χτυπήσουν χιλιάδες 
µετανάστες». Η οµογενής βουλευτής του Εργατικού 
Κόµµατος, Μαρία Βαµβακινού, πρόσθεσε ότι η παρά-
ταξή της θα ζητήσει τη συνεργασία των Πράσινων για 
να καταψηφιστούν οι προτεινόµενες αλλαγές.
«Οι προτεινόµενες αλλαγές είναι άδικες και σκληρές. 
Περιορίζουν την ελευθερία των συνταξιούχων και το 
δικαίωµά τους να πηγαίνουν στις χώρες καταγωγής 
τους και να βλέπουν τους συγγενείς τους. Και το κέρ-
δος για την Αυστραλία είναι ελάχιστο» είπε η κ. Βαµ-
βακινού. Η ίδια πρόσθεσε ότι οι συνταξιούχοι τα βγά-
ζουν δύσκολα πέρα και χρειάζονται το σεβασµό όλων.

Θύελλα αντιδράσεων για τις συντάξεις των Οµογενών
 Οι διακρίσεις από το Γηροκοµείο «Ελληνικό Σπίτι» ∆ΕΞΙΑ: Η Βασιλόπιττα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ για το 2016




