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Το Κόµµα των Ηλικιωµένων της Αυστραλίας ιδρύθηκε στις αρχές του Οκτωβρίου 2013 από 
τέσσερις διακεκριµένους ηλικιωµένους πολίτες. Λίγες εβδοµάδες αργότερα συµπληρώθηκε 
µε ένα ακόµα µέλος, τον 5ο συνιδρυτή του Κόµµατος, τον κ. Κυριάκο Κολιάδη.   
Στις µέρες µας το Κόµµα απαρτίζεται από περίπου 1,500 µέλη (µεγάλο ποσοστό είναι ελληνο-
αυστραλοί) από όλες τις Πολιτείες και Επικράτειες της χώρας. Οι ηλικιωµένοι της Αυστραλίας 
αισθάνονται απογοητευµένοι από τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα τα οποία αγνοούν τις ανάγκες 
αυτής της κοινωνικής οµάδας, µε αποτέλεσµα το ένα τέταρτο περίπου των ηλικιωµένων της 
χώρας να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Οι πολιτικές που εφαρµόζουν οι κυβερνώντες και των δύο κοµµάτων πλήττουν τους ηλικι-
ωµένους γιατί τους θεωρούν εύκολο στόχο µε µηδενικές πιθανότητες αντίδρασης. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι οι ξεχασµένοι  Αυστραλοί, αυτοί που οικοδόµησαν αυτή τη χώρα, πλήρωσαν 
τους φόρους που τους αναλογούσαν και αγωνίστηκαν σκληρά για την καλύτερη δυνατή εκ-
παίδευση των παιδιών τους.
Οι Αυστραλοί είναι δυσαρεστηµένοι µε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση της χώρας. Τα τε-
λευταία 10 χρόνια είχαµε επτά πρωθυπουργούς. Πρόσφατα είχαµε 7 συµπληρωµατικές εκλο-
γές όπου σχεδόν το 37% των ψηφοφόρων έδωσαν την ψήφο τους στα κόµµατα µειοψηφίας 
και όχι στις δύο µεγαλύτερες πολιτικές οµάδες.
Τα πράγµατα δείχνουν ότι τα µεγάλα κόµµατα της χώρας ενδιαφέρονται µόνο για τον εαυτό 
τους και όχι για το καλό του αυστραλιανού λαού ή να βρουν τρόπους να δώσουν λύση στα 
σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα. 
Το Κόµµα των Ηλικιωµένων έχει κάνει σηµαντικές προτάσεις από το 2016 που έχουν υιο-
θετηθεί από τις κυβερνήσεις, έστω κι αν δεν έχουµε εκπροσώπηση στην Κυβέρνηση. Μέχρι 
στιγµής λοιπόν έχουµε πετύχει:   
1.  Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης να παραµείνει στα 67 χρόνια (πιέζουµε να το µειώσουµε 

στα 65)
2.  Καλύτερες υπηρεσίες για την παρηγορητική φροντίδα των ηλικιωµένων. Αυτό οφείλεται 

στην ∆ρ Υβόνη ΜακΜάστερ, µέλος του Κόµµατός µας, που ειδικεύεται στην Παρηγορητική 
Φροντίδα των Ηλικιωµένων.

3.  Βασιλική  Έρευνα στον τοµέα φροντίδας ηλικιωµένων ατόµων.
4.  Έρευνα της νοµοθεσίας των οίκων ευγηρίας µετά την προβολή προγράµµατος του κρατικού 

καναλιού για τις τραγικές και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης (κανάλι 2, Four Corners 
µε τίτλο «Bleed Them Dry Until They Die»).  

5.  ∆ηµιουργία Οµοσπονδιακής Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της ∆ιαφθοράς.
6. ∆ηµιουργία Βασιλικής Επιτροπής για τον έλεγχο των τραπεζών.
Επίσης, το Κόµµα των Ηλικιωµένων επισηµαίνει την απληστία των πολιτικών µας που λαµ-
βάνουν υψηλούς µισθούς και τεράστια επιδόµατα και συνταξιοδοτήσεις. Πιστεύουν ότι οι 
γενναιόδωροι αυτοί όροι εργασίας αποσπούν την προσοχή των πολιτικών. Αντί λοιπόν οι 
πολιτικοί να αγωνίζονται για το καλό των ψηφοφόρων και να εξυπηρετούν το λαό, κάνουν 
ό,τι µπορούν ώστε να κρατήσουν τις θέσεις τους που πλέον έχουν γίνει επάγγελµα.  
 Λαµβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το Κόµµα έχει  προβεί στις ακόλουθες αποφάσεις:
1.   Όλοι οι υποψήφιοι του Κόµµατος των Ηλικιωµένων θα υπογράφουν ένα επίσηµο υπό-

µνηµα πριν τις εκλογές που θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση εκλογής τους, δεν θα αλλάξουν 
κόµµα και δεν θα γίνουν ανεξάρτητοι κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής τους θητείας.

 2.  Όλοι οι αιρετοί υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν το 10% του ακαθάριστου 
βασικού µισθού τους στο Κόµµα. Το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί για να καλυφθούν οι 
συνδροµές των µελών άνω των 67 ετών, ούτως ώστε αυτά τα µέλη να µην υποχρεούνται 
να καταβάλλουν τέλη.

 3.  Όλοι οι αιρετοί υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα ποσοστό του βασικού ακα-
θάριστου µισθού τους που θα διατεθεί για δωρεά σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυµα που 
έχει οριστεί από το συµβούλιο του Κόµµατος. Για έναν Οµοσπονδιακό Βουλευτή το ποσό 
αυτό θα είναι της τάξεως του 15% που ισοδυναµεί µε $18,250 καθαρά το χρόνο ενώ 
ο Πολιτειακός Βουλευτής θα πληρώσει ποσό της τάξεως του 10% που ισοδυναµεί µε 
$10,125 καθαρά το χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο µισθός  του Οµοσπονδιακού 
Βουλευτή είναι µεγαλύτερος από τον µισθό του Πολιτειακού Βουλευτή.

Ως µέλος του Κόµµατος και αντιπρόεδρος, προτείνω ένα µέρος του ποσού να δοθεί στο φι-
λανθρωπικό έργο του πατέρα Νεκτάριου (Kitchens Newtown), στον αιδεσιµότατο Bill Crews 
(Kitchens Ashfield) και στο Ίδρυµα Νεοελληνικών Σπουδών.
Το Κόµµα των Ηλικιωµένων της Αυστραλίας πιστεύει ακράδαντα ότι, εµείς, οι καλοί πολίτες 
αυτής της χώρας «θα πρέπει να παραδώσουµε µια καλύτερη χώρα στα παιδιά µας, στα εγγό-
νια µας και στις γενιές που ακολουθούν».
Αγαπητοί φίλοι. Σήµερα στην Αυστραλία ζουν πάνω από 250 διαφορετικές εθνικότητες και 
ζουν µε αρµονία και µε ελάχιστα προβλήµατα σε σύγκριση µε άλλες χώρες.
Για να διατηρηθεί αυτή η αρµονία θα πρέπει να έχουµε ως πρωταρχικό µας µέληµα το καλό 
της Αυστραλίας, θα πρέπει να σεβόµαστε τον πολιτισµό και τη θρησκεία των συνανθρώπων 
µας και θα πρέπει να φερόµαστε µε ευγένεια.
O Θεός να ευλογεί την Αυστραλία και την γενέτειρά µου, την Ελλάδα.
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Φύτευση ενός δισ. δέντρων για 
την επίτευξη κλιµατικών στόχων

Ο υπουργός καλεί τους 
καταναλωτές να µην αγοράζουν 
το «φθηνό γάλα»

Η Αυστραλία σκοπεύει να φυτέψει ένα δισεκατοµµύριο δέντρα µέχρι 
το 2050, ως µέρος ενός νέου σχεδίου δενδροφύτευσης της κυβέρ-
νησης, για να βοηθήσει τη χώρα να επιτύχει τους κλιµατικούς στό-
χους της συµφωνίας του Παρισίου. Όπως αναφέρει το Bloomberg, 
µία µαζική δενδροφύτευση τέτοιας κλίµακας θα συνέβαλε στην µεί-
ωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 18 εκατοµµύρια τό-
νους ετησίως έως το 2030, σε µια χώρα που σήµερα παράγει πάνω 
από 500 εκατοµµύρια τόνους ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα 
το χρόνο.
Το σχέδιο των Περιφερειακών Κέντρων ∆ασονοµίας της χώρας θα 
δηµιουργήσει επίσης θέσεις εργασίας σε έναν τοµέα που συµβάλ-
λει στην εθνική οικονοµία περισσότερο από 23 δισεκατοµµύρια 
δολάρια Αυστραλίας (14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ), δήλωσε ο πρω-
θυπουργός Σκοτ Μόρρισον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 
Η Αυστραλία διαθέτει την έβδοµη µεγαλύτερη δασική έκταση στον 
κόσµο, καλύπτοντας το 17% της συνολικής της έκτασης, σύµφωνα 
µε την δασική έκθεση της κυβέρνησης για το 2018.
Ο Μόρρισον δήλωσε ότι η Αυστραλία θα ανταποκριθεί άνετα στο 
στόχο της Συµφωνίας του Παρισίου για τη µείωση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 26% έως 28% έως το 2030, σε σχέση 
µε τα επίπεδα του 2005, αλλά η αντιπολίτευση κατηγορεί το Συ-
ντηρητικό Κόµµα ότι δεν έχει ακόµη ορίσει συγκεκριµένες πολι-
τικές για να γίνει αυτό. Εκθέσεις από διάφορες ανεξάρτητες αρχές 
προειδοποιούν ότι η χώρα θα χάσει τον στόχο εάν δεν εντείνει τις 
προσπάθειές της για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 
Η σηµασία του άνθρακα για την αυστραλιανή οικονοµία αποτελεί 
εµπόδιο στις σοβαρές προσπάθειες για τη µείωση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα, λένε οι περιβαλλοντολόγοι. Η χώρα εξα-
κολουθεί να παίρνει περίπου τα δύο τρίτα της ενέργειάς της από τον 
άνθρακα, ο οποίος αποτελεί επίσης το µεγαλύτερο προϊόν εξαγω-
γών της εγχώριας οικονοµίας.

Ο οµοσπονδιακός υπουργός Γεωργίας David Littleproud κατη-
γορεί τα Coles και τα Aldi για τη διατήρηση των µειωµένων τιµών 
στα γάλατα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και καλεί τους πελά-
τες να µποϊκοτάρουν τις δύο µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ. 
Ο David Littleproud κατηγόρησε τα Coles και τα Aldi ότι µε την 
πολιτική τους στην πώληση γάλατος δεν βοηθούν τους αγρότες 
και τους ζήτησε να ακολουθήσουν την τακτική των Woolworths 
και να σταµατήσουν να πωλούν γάλα µε τιµή $ 1 το λίτρο. Οι 
γαλακτοπαραγωγοί που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα λόγω 
της ξηρασίας χρειάζονται να µπει ένα τέλος στον πόλεµο των 
τιµών που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια και ευθύνεται για 
την καταστροφή πολλών αγροτικών επιχειρήσεων. «Οι δωρεές 
προς τους αγρότες δεν λύνουν τα προβλήµατα τους, Οι αγρότες 
δεν θα χρειαζόταν την βοήθεια αυτή αν τα Coles και τα Aldi αγό-
ραζαν το γάλα σε δίκαιες τιµές», είπε ο υπουργός. Την Τρίτη, τα 
Coles δήλωσαν ότι δεν θα ανεβάσουν την τιµή στο γάλα αλλά θα 
αναζητήσουν άλλους τρόπους για να βοηθήσει τους αγρότες, συ-
µπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης χρηµάτων από τους πε-
λάτες τους. Ανέφεραν επίσης ότι έχουν διαθέσει 16 εκατοµµύρια 
δολάρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι µηνών για να στη-
ρίξουν τους αγρότες και υποσχέθηκαν να συνεχίσει τις επαφές 
µε τον κλάδο και την Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισµού και 
Καταναλωτών (ACCC) για τις µελλοντικές τους πρωτοβουλίες. 
Την Τρίτη, η Aldi ανέφερε ότι οι χαµηλές τιµές αποτελούν βασι-
κή υπόσχεση προς τους πελάτες της και δεν σκοπεύει να αλλάξει 
την τιµολογιακή της πολιτική. Είπε, επίσης, ότι προµηθεύεται 
το γάλα της από τους µεταποιητές, όχι από τους αγρότες, και 
αναµένει ότι οι µεταποιητές θα πληρώνουν στους παραγωγούς 
µια καλύτερη τιµή. Η Woolworths σταµάτησε την πώληση του 
γάλακτος µε τιµή ένα δολάριο το λίτρο την Τρίτη, αυξάνοντας 
την τιµή κατά 10 σεντς µε τα επιπλέον χρήµατα να πηγαίνουν 
στους αγρότες.




