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Τ ην Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 και ώρα 10 το πρωϊ 
έως τις 4.00 το απόγευμα η ομάδα Australian Aged 
Pensioner Group σε συνεργασία με το Κόμμα United 
Pensioners Party, έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρί-

ας έξω από την Βουλή στην Καμπέρα. Tα αιτήματα των 
συγκεντρωμένων ήταν:

•  20% αύξηση των συντάξεων ώστε η σύνταξη να περάσει 
τη γραμμή του ορίου φτώχειας

•  Να μην αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια
•  26% των συνταξιούχων στην Αυστραλία ζουν στα όρια 

της φτώχειας ενώ στις χώρες που ανήκουν στον Οργανι-
σμό Οικονομικής Συνεργασίςα και Ανάπτυξης το ποσο-
στό αυτό φτάνει το 13%.

• Το πρόγραμμα My Aged Care δεν έχει ενισχυθεί καθό-
λου 
•  Απαράδεκτη η πρόταση να κοπεί το βοήθημα για το λο-

γαριασμό του ρεύματος 
• Να σταματήσει το πείραμα με τις τραπεζικές κάρτες «Indue 
Card»
•  Να γίνουν οικονομικά προσιτές οι κατοικίες για οικογέ-

νειες με χαμηλό εισόδημα, συνταξιούχους και μειονεκτι-
κές ομάδες

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο γνωστός συμπάροικος 
κ. Κυριάκος Κολιάδης, αντιπρόεδρος του Seniors United 
Party of Australia αλλά και ο ανεξάρητος βουλευτής από 
την Τασμανία, Άντιου Γουίλκι. Στην ομιλία του ο κ. Γουίλκι 
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι για το χρέος της Αυστραλία δεν 
φταίνε οι πολίτες αλλά οι μεγάλες εταιρίες που μεταφέρουν 
τις έδρες τους και τα κέρδη του σε άλλες χώρες. Η Αυστρα-
λία είναι η 30η πλουσιότερη χώρα του κόσμου ανάμεσα σε 
196 χώρες και η δεύτερη μετά τη Σουηδία ως προς το κατά 
κεφαλήν εισόδημα. Είπε, επίσης, ότι είναι ντροπή για αυ-
τούς που κυβερνούν να μην μπορούν να βοηθήσουν τους 
συνταξιούχους που το ένα τέταρτο από αυτούς ζουν δύο 
φορές κάτω από το όριο της φτώχειας αλλά και τους αστέ-
γους που αυξάνονται κάθε χρόνο.

Παραθέτουμε την ομιλία του κ. Κολιάδη μεταφρασμένη στα 
ελληνικά: 
Καλό απόγευμα Κυρίες και Κύριοι
 Eπιτρέψτε μου να ξεκινήσω την ομιλία μου ευχαριστώντας 
τον Ρίκ Μπράουνι (Rick Browne) της Αυστραλιανής Ομάδας 
Ηλικιωμένων Συνταξιούχων (Australian Aged Pensioners 
Group) και τον Παν Πέμπερτον (Pan Pemberton) από το 
Κόμμα Ενωμένων Συνταξιούχων (United Pensioners Party), 
τους ομιλητές του Κοινοβουλίου και βεβαίως καθέναν από 
εσάς για την παρουσία σας σε αυτόν τον αγώνα υπέρ των 
ηλικιωμένων αδελφών μας καθώς και των μειονεκτικών ομά-
δων / μελών της Αυστραλιανής μας οικογένειας. 
 Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε στον Πρωθυπουργό μας, 
τον αξιότιμο κ. Μάλκολμ Τέρνμπουλ, και τον αρχηγό της 
Αντιπολίτευσης, αξιότιμο κ. Μπιλ Σόρτεν, τη δυσαρέσκειά 
μας για την πολιτική που ασκούν, η οποία έχει οδηγήσει 
πάνω από το ένα τέταρτο των Αυστραλών ηλικιωμένων συ-
νταξιούχων να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
 Στο στόχαστρο των διαφόρων κυβερνήσεων τα τελευταία 

χρόνια βρίσκονται οι ηλικιωμένοι αυτής της χώρας και δυ-
στυχώς τους στερούν το δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια. 
Οι ηλικιωμένοι έχουν μπει στον στόχο των κυβερνήσεων 
γιατί απλούστατα οι κυβερνώντες γνωρίζουν ότι δεν μπο-
ρούν να αντισταθούν ή να αντιδράσουν. 
 Ορισμένες από τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί είναι οι 
εξής: 
• Αλλαγές στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων
• Αλλαγές στον έλεγχο εισοδήματος
• Αλλαγές στο σύστημα συνταξιοδότησης 
(superannuation)
• Αυξήσεις στη συνεισφορά του Συστήματος Φαρμα-
κευτικής Φροντίδας (Περίθαλψης)
• Προσπάθειες εισαγωγής συστήματος συμμετοχής 
στις δαπάνες (co-payments) στο δημόσιο σύστημα Υγείας 
(επισκέψεις σε γιατρούς και παθολόγους). 
• Εκατομμύρια δολάρια από χρηματοδοτήσεις απο-
σύρθηκαν από τους οίκους ευγηρίας
• Κατάργηση νοσηλευτών 24ωρης βάσης στους οί-
κους ευγηρίας με αποτέλεσμα η παρουσία τους να είναι 
μη-υποχρεωτική.
• Εκμετάλλευση ενοίκων γηροκομείων λόγω ύπαρξης επι-
σφαλών συνθηκών λειτουργίας.
• Ανεπαρκής ο έλεγχος στα συγκροτήματα κατοικιών για 
συνταξιούχους με αποτέλεσμα οι ένοικοι να είναι θύματα 
στυγνής εκμετάλλευσης.

 Είμαστε οι ξεχασμένοι Αυστραλοί. Αυτοί 
που συλλογικά οικοδόμησαν αυτή τη χώρα, πολέμησαν 
ξένους πολέμους, πλήρωσαν τους σωστούς φόρους και 
έκαναν οικογένειες.

 Είμαστε δυσαρεστημένοι με τις ηγεσίες αυτής 
της μεγάλης χώρας. Δυστυχώς υπερβολικός χρόνος και 
χρήμα δαπανάται σε προσωπικά ζητήματα, φιλοδοξίες 
και σταδιοδρομίες, κάτι που φυσικά δεν είναι στην ατζέ-
ντα του λαού. 

 Στις πρόσφατες συμπληρωματικές εκλογές, σχεδόν 
37% των ψηφοφόρων υποστήριξαν κόμματα μειοψηφίας.

 Επιθυμούμε να δούμε ικανές πολιτι-
κές προσωπικότητες, άνδρες και γυναίκες στο 
Κοινοβούλιο, να εργάζονται για το καλό όλων, ώστε τα 
παιδιά μας, τα εγγόνια και οι Αυστραλοί στο μέλλον να 
έχουν στέγη, αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα υγείας, 
οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και περισσότερες ευ-
καιρίες απασχόλησης.

 Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι, το 
Κόμμα μας έχει δυόμιση εκατομμύρια 
υποστηρικτές. Όλοι έχουμε παιδιά, εγγόνια, 
συγγενείς και φίλους... και όλοι ψηφίζουμε!

  Οι ηλικιωμένοι αυτής της χώρας... ΜΙΛΗΣΑΝ!

  Σας ευχαριστώ Κυρίες και Κύριοι

πει ότι πήρε τη ζωή του στα χέρια του 
από νεαρή ηλικία και από μικρός έκανε 
διάφορες δουλειές όπως να παραδίδει 
εφημερίδες και να κόβει το χόρτο σε 
κήπους. Στην εφηβεία του εργάστηκε 
σε ένα κρεοπωλείο. Στην ηλικία των 
18 ετών, προσχώρησε στη νεολαία των 
Φιλελευθέρων και ένα χρόνο αργότερα 
διεκδίκησε το πρώτο του πολιτικό αξί-
ωμα, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει 
στις εκλογές για την έδρα του Λίττον στο 
Κουίνσλαντ. Υπηρέτησε σχεδόν μια δε-
καετία στην αστυνομία του Κουίνσλαντ 
στην δίωξη ναρκωτικών και στο ηθών. 
Για τη εμπειρία του αυτή έχει αναφέρει: 
«συχνά λέω στους ανθρώπους ότι, ως 
αστυνομικός, έχω δει το καλύτερο και 
το χειρότερο που έχει να προσφέρει η 
κοινωνία. Έχω δει την θαυμάσια και 
ευγενική φύση ανθρώπων που είναι 
πρόθυμοι να προσφέρουν οποιαδήπο-
τε βοήθεια σε όσους βρίσκονται στην 
πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους  και 
έχω δει την άθλια συμπεριφορά που 
επιδεικνύουν άνθρωποι που, ειλικρι-
νά, δεν δικαιολογούν την ύπαρξή τους 
στην κοινωνία μας, που μερικές φορές 
είναι υπερβολικά ανεκτική». Αφού επέ-
στρεψε στο πανεπιστήμιο και πήρε πτυ-
χίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, εργά-
στηκε στις επιχειρήσεις του πατέρα του 
με τον οποίο αγόραζαν σπίτια και τα 
μετέτρεπαν σε εγκαταστάσεις παιδικής 
φροντίδας. Το ενδιαφέρον του για την 
αγορά ακινήτων είχε αρχίσει πολύ νω-
ρίτερα και αγόρασε το πρώτο του σπίτι 
στην ηλικία των 19 ετών. Μαζί με τη 
δεύτερη σύζυγό του κατέχουν πλέον έξι 
ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
εμπορικού κέντρου στο Townsville. 
Πατέρας τριών παιδιών, εκλέχθηκε 
Ομοσπονδιακός Βουλευτής το 2001, 
συντρίβοντας την  Cheryl Kernot του 
Εργατικού Κόμματος στην έδρα του 
Dickson, στα εξωτερικά προάστια του 
Brisbane. Κατέχει την έδρα του Dickson 
με διαφορά μόλις 1,6% και είναι με-
ταξύ εκείνων που ανησυχούν για το 
μέλλον τους, ιδιαίτερα μετά την μείωση 
των ποσοστών των Λίμπεραλ που κα-
ταγράφηκε στις εκλογές του Longman.

Είναι ο Dutton 
ο πρωθυπουργός 
που χρειάζεται 
σήμερα η Αυστραλία;

Ο Δρ Salisbury, που είναι ερευνητής 
στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου του Queensland, δεν 
είναι πεπεισμένος καθώς θεωρεί ότι 
οι απόψεις και η προσωπικότητα του 
Dutton θα διχάσουν την εκλογική βάση 
των Λίμπεραλ. «Δεν νομίζω ότι είναι 
αυτό που θέλει ο αυστραλιανός λαός 
από τον αρχηγό του σε αυτό το χρονικό 
σημείο. Αυτό το είδος προσωπικότητας 
απορρίφθηκε όταν ο Tony Abbott έχα-
σε την ηγεσία του φιλελεύθερου κόμ-
ματος», δήλωσε ο Δρ Salisbury. Αν πά-
ντως διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του 
αρχηγού των Λίμπεραλ, ο 47χρονος 
πολιτικός θα γίνει ο πρώτος πρωθυ-
πουργός της Αυστραλίας που γεννήθη-
κε στη δεκαετία του 1970.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Australian 
Aged Pensioner Group σε συνεργασία 
με το Κόμμα United Pensioners Party

Στα ύψη η τιμή της βενζίνης
Η τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί και έχει φτάσει στην υψηλότερη τιμή της τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
σε όλες τις Πολιτείες της Αυστραλίας, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το άλμα στην τιμή του 
αργού πετρελαίου είναι η αιτία για την αύξηση των τιμών, δήλωσε η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού και Καταναλωτών σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η τιμή της αμόλυβδης είναι σχεδόν 12% 
υψηλότερη σε σχέση με την περυσινή χρονιά, με μέσο όρο τα 1,45 δολαρίων ανά λίτρο στο Σίδνεϊ, τη 
Μελβούρνη, το Μπρίσμπεν, την Αδελαΐδα και το Περθ, ανέφερε η ACCC.


