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Ο
Πώλ Γεραντώνης, είναι ένας 
από τους ιδρυτές και εμπνευ-
στές ενός μικρού κόμματος, 
πρωτοεμφανιζόμενου, στα 

πολιτικά πράγματα της Νέας Νότιας 
Ουαλίας και της Αυστραλίας γενικότε-
ρα. To πολιτικό αυτό κόμμα ονομάζε-
ται On - line Direct Democracy Party 
και η αλήθεια είναι ότι μας κίνησε 
τη περιέργεια ο τίτλος του. Βέβαια 
αντιληφθήκαμε ότι δεν πρόκειται να 
απευθύνεται μόνο σε χρήστες διαδι-
κτύου. Ο ίδιος ο Πώλ Γεραντώνης ο 
οποίος κατέρχεται υποψήφιος στις 
εκλογές της 2ας Ιουλίου 2016, για 
την εκλογική περιφέρεια του Watson, 
μας εξήγησε τι σημαίνουν όλα αυτά 
περαιτέρω. Ομως, εκθέσουμε τις 
απόψεις του Κου Γεραντώνη, ως εκ-
προσώπου του κόμματος του και υπο-
ψήφιου στις επερχόμενες εκλογές ας 
τον γνωρίσουμε εν ολίγοις μέσα από 
ένα σύντομο βιογραφικό του σημείω-
μα που μας έστειλε ο ίδιος:
«Είμαι 53 ετών παντρεμένες με τρία 
ενήλικα παιδιά και 6 εγγόνια. Τα τε-
λευταία 26 χρόνια εργαζόμουν ως 
ιδιωτικός ερευνητής (ντεντέκτιβ) ,με 
την αστυνομία της ΝΝΟ ως δημόσι-
ος υπάλληλος και στην Ομοσπονδι-
ακή Αστυνομία ως Ομοσπονδιακός 
Εκπαιδευτής. Ενδιαφέρομαι για την 
ομοσπονδιακή πολιτική και έχω ιδι-
αίτερη αγάπη για την πατρίδα μου  
και το μέλλον των εγγονών μου, της 
γενιάς τους και επέκεινα. Αισθάνο-
μαι ότι και η μειοψηφία έχει κάτι να 
πεί και ισχυρή φωνή στην Αυστρα-
λία. Εμείς η πλειοψηφίας δεν έχουμε 
δυνατή φωνή, αλλά αυτό ίσως ήταν 
μέχρι τώρα, διότι τώρα έχουμε μια  
νέα εποχή.  Ζητώ από τον κόσμο να 
μοιραστεί το πάθος μου και να έρθει 
κοντά μου ψηφίζοντας με στις εκλο-
γές του Ιουλίου 2016»
Στη συνέχεια μας εξέθεσε εν ολί-
γοις τις αρχές και τις προτάσεις του 
κόμματος του, καθώς μας τόνισε και 
τις διαφορές που υπάρχουν από τις 
θέσεις τις δικές του, σε σχέση με τις 
προτάσεις και τις θέσεις που υποστη-
ρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Μας 
είπε:
«Το κόμμα μας με τον τίτλο On - line 
Direct Democracy Party δεν παρα-
πέμπει φυσικά, στη συμμετοχή μόνο 
των χρηστών του διαδικτύου, αλλά 
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, 
από τους οποίους ζητάμε την άμεση 
συμμετοχή τους για την λήψη, των 
οποιοδήποτε αποφάσεων. Αυτό θα 
γίνεται με «λαϊκές» ψηφοφορίες, είτε 
δια ζώσης είτε και γιατί όχι μέσω του 
διαδικτύου. Θέση μας είναι ότι η δη-

μοκρατία πρέπει να είναι άμεση και 
οι αποφάσεις για τα οποιαδήποτε ζη-
τήματα που αφορούν τον κόσμο, να 
λαμβάνονται από τον κόσμο, έστω 
και αν το τελικό αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι αντίθετο με την πρόταση. 
Το τελικό λόγο θα τον έχουν οι πο-
λίτες και οι πολιτικοί θ ακολουθούν 
τη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας 
του λαού.
Το θέμα των νοσοκομείων, της ανα-
βάθμισης και της σωστής λειτουργί-
ας του, στα πλαίσια του συστήματος 
υγείας είναι πολύ σημαντικό για μάς 
και θα πρέπει να καλύπτονται όλες 
οι κλίνες και οι ασθενείς να νοση-
λεύονται για το όποιο χρονικό διά-
στημα χρειάζεται. Ειναι αδιανότητο 

να χάνονται ανθρώπινες ζωές διότι 
εξεδιώχθησαν από το νοσοκομείο 
πρίν την ώρα τους, με την αιτιολογία 
της ελλείψεως κλινών και ειδικά στη 
χώρα μας.
Σχετικά με το Medicare δεν μας ικα-
νοποιεί μόνη η μη ιδιωτικοποίηση 
του, με την οποία είμαστε κάθετα 
αντίθετοι φυσικά αλλά απαιτούμε και 
θ αγωνιστούμε στην επιστροφή του 
στην μορφή που είχε αρχικά.
Τα κονδύλια για την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας θα είναι μέρος του 
αγώνα μας και θα πρέπει να αυξη-
θούν, προκειμένου οι διάφορες αντι-
τρομοκρατικές υπηρεσίες να έχουν 
πιό σωστή και άρτια εκπαίδευση, 
ώστε να μη ξαναθρηνήσουμε θύματα 

του επιπέδου του θλιβερού επεισοδί-
ου του Martin Place.
Θεωρούμε απαράδεκτο μας είπε να 
δίνονται τέτοια εξωφρενικά ποσά 
για τις στρατιωτικές δαπάνες σε ξένα 
κράτη και για παράδειγμα αναφερό-
μαστε στα τεράστια κονδύλια που θα 
δαπανηθούν σε εξαγωγή συναλλάγ-
ματος στη Γαλλία για την κατασκευή 
των υποβρυχίων, τα οποία υπήρχε η 
δυνατότητα να κατασκευαστούν στην 
Αδελαϊδα. Ολα αυτά σε συνδυασμό 
με το κλείσιμο των Αυστραλιανών 
αυτοκινητοβιομηχανιών, ζημιώνουν 
την Αυστραλία και πλουτίζουν τις ξέ-
νες αγορές ενώ παράλληλα εδώ αυ-
ξάνεται η ανεργία  με ότι συνέπειες 
θα έχει αυτό.
Μια άλλη πληγή είναι η χρηματοδό-
τηση από το κράτος των ιδιωτικών 
σχολείων από τα κρατικά ταμεία. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται 
αυτό, εν όψει του ότι είναι ιδιωτικές 
εμπορικές επιχειρήσεις και προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους επ αμοιβή. 
Συνεπώς, το κράτος θα πρέπει να επι-
κεντρωθεί μόνο στα δημόσια σχολεία 
και να αυξήσει τα κονδύλια για την 
παιδεία. Το ότι απο καιρού εις και-
ρόν θα μπορούσαν και τα ιδιωτικά 
σχολεία να πάρουν κάποιο βοήθημα 
στα πλαίσια ειδικότερων προγραμμά-
των αυτό είναι θέμα που μπορεί να 
εξετάζεται κατά περίπτωση.
Αλλα θέματα που μας απασχολούν 
είναι η φορολόγηση των εταιρειών 
εξωτερικού, που δεν πληρώνουν φό-
ρους σε σχέση με τις μικρές Αυστρα-
λιανές επιχειρήσεις, που σηκώνουν 
το βάρος καθώς επίσης και η φορο-
λόγηση των καυσίμων, όπου δε γνω-
ρίζουμε που διατίθενται τα χρήματα 
ενώ από την κατάσταση του οδικού 
δικτύου της χώρας εξάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι σίγουρα δεν καταλήγουν 
στα Ταμεία για την οδοποιϊα.
Εννοείται ότι εμμένουμε στη διατή-
ρηση του ΦΠΑ στο 10%, δεν συμφω-
νούμε με την εφόρου ζωής συνταξι-
οδότηση των πολιτικών ανεξαρτήτου 
διαστήματος παραμονής τους  και 
είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μείωση 
των συντάξεων και των μισθών. Δεν 
είναι δυνατόν οι φτωχοί να πληρώ-
νουν τα μεγάλα βάρη. Οσον αφορά 
το γάμο ατόμων του ιδίου φύλου, 
πού τόση φασαρία γίνεται, η θέση 
μας είναι ότι είναι θέμα πλειοψηφίας 
και αυτό όπως και τα παραπάνω όσα 
αναφέραμε και ο κόσμος θα αποφα-
σίσει τις εκλογές.
Με γνώμονα λοιπόν, ότι εμείς σεβό-
μαστε την απόφαση της πλειοψηφίας 
και αγαπούμε την άμεση δημοκρατία, 
σας καλούμε να ψηφίσετε τη παρά-
ταξη μας στις εκλογές της 2 Ιουλίου 
2016!
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