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*  O Κέρι Κολιάδης δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επίλυση των προβληµάτων που αντι-

µετωπίζει η κοινότητα στην οποία ζει και ο επαγγελµατικός του κλάδος.

Aγαπητοί φίλοι,
Από τις 17 ∆εκεµβρίου 2015 έχω ξεκινήσει τις διαµαρτυρίες για τις άδικες, αδικαιολόγητες και όχι 
σύµφωνες µε τις αξίες του αυστραλιανού λαού αλλαγές που έχουν ψηφισθεί από την Κυβέρνηση της 
Νέας Νότιας Ουαλίας και αφορούν τη βιοµηχανία ταξί.
Σήµερα λοιπόν έχουµε εταιρείες συνεπιβατισµού από το εξωτερικό όπως Uber, Taxify, Ola, Didi που 
λειτουργούν ανταγωνιστικά και χωρίς απαραίτητες άδειες, τέλη εγγραφής και ασφάλειες. Ο λογαρια-
σµός τους στην τράπεζα αυξάνεται καθηµερινά και τα κέρδη µεταφέρονται στο εξωτερικό.
Πριν 55 χρόνια ήρθα σε µιά νέα, όµορφη χώρα, την Αυστραλία. Το όνειρό µου ήταν να εργαστώ 
σκληρά και να είµαι οικονοµικά ανεξάρτητος όταν συνταξιοδοτηθώ µε το σκεπτικό να µην επιβαρύ-
νω την Κυβέρνηση ώστε να έχει περισσότερα χρήµατα να βοηθήσει άλλους Αυστραλούς που έχουν 
πραγµατικά ανάγκη. Το όνειρό µου αυτό δυστυχώς διαλύθηκε από τη στιγµή που η Κυβέρνηση της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, επέτρεψε σε αυτές τις εταιρείες να λειτουγούν µε µεγάλη ελευθερία χωρίς να 
υπόκεινται σε νόµους και διατάξεις που αφορούν τους επαγγελµατίες οδηγούς ταξί.
Έφτασα λοιπόν σήµερα να παίρνω µέρος των συνταξιοδοτικών µου δικαιωµάτων και αισθάνοµαι 
ντροπή γιατί θεωρώ τον εαυτό µου Αυστραλό µε φιλότιµο!
Άδειες ταξί πωλούνταν το Σεπτέµβριο του 2012 προς $430,000.00 η καθεµιά. Σήµερα, λόγω της νέας 
κατάστασης που έχει διαµορφωθεί µε τις εταιρείες συνεπιβατισµού στη Νέα Νότια Ουαλία, οι άδειες 
πωλούνται προς $75,000.00 η καθεµιά.
∆υστυχώς πολύ αργά συνειδητοποίησε η Κυβέρνηση της ΝΝΟ το πρόβληµα που προκάλεσε στους κα-
τόχους των πινακίδων ταξί. Προσπαθούν να µας δώσουν µια κάποια αποζηµίωση αλλά τα ποσά αυτά 
είναι ψίχουλα µπροστά σε αυτά που επενδύσαµε. Μας έδωσαν µόνο $20,000.00 ώς αποζηµίωση για 
κάθε πινακίδα (2 πινακίδες το πολύ), τα οποία φορολογήθηκαν από την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση. 
Ορισµένοι από εµάς δικαιούµαστε κάποια χρηµατική βοήθεια λόγω οικονοµικών δυσχερειών αλλά 
αυτά τα ποσά δεν θα καλύψουν την οικονοµική µας ζηµία και επιπλέον θα φορολογηθούν.
Στις 10 Σεπτεµβρίου 2018 έστειλα επιστολή στον Πρωθυπουργό Σκοτ Μόρρισον. Μέχρι στιγµή δεν 
έχω λάβει απάντηση από το γραφείο του.
Αγαπητοί φίλοι, το πολιτικό µας Κόµµα, που λέγεται Seniors United Party of Australia, θα είναι 
ΠΑΝΤΑ η φωνή της βιοµηχανίας ταξί. Έχουµε οµάδα υποψηφίων που θα κατέβουν στις Πολιτειακές 
εκλογές στις 23 Μαρτίου και θα ορίσουµε 2 υποψήφιους στις Οµοσπονδιακές εκλογές του 2019 για 
την Άνω Βουλή (Γερουσία) στη Νέα Νότια Ουαλία.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΚΛΟΓΕΣ. Πολύ σύντοµα θα σας ενηµε-
ρώσουµε για το πώς µπορείται να ψηφίσετε για το Ενωµένο Κόµµα Ηλικιωµένων Αυστραλίας 
(Seniors United Party of Australia).
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Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ,
Εκ µέρους των φίλων µου κι εγώ προσωπικά θα θέλαµε να σας συγχαρούµε για την εκλογή σας ως 30ος Οµο-
σπονδιακός Πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Ελπίζουµε ότι υπό την ηγεσία αυτής της Κυβέρνησης ένας νέος 
ορίζοντας θα ανοίξει για την όµορφη χώρα µας, την Αυστραλία. Τα τελευταία δέκα χρόνια η χώρα µας έχει 
υποστεί πολιτικές αναταράξεις µε αποτέλεσµα να αλλάξουν επτά πρωθυπουργοί. Θα πρέπει αυτές οι πολιτικές 
αναταραχές να λάβουν τέλος διότι επηρεάζουν αρνητικά τους Αυστραλούς.
Από την πρώτη στιγµή που γίνατε ο πρωθυπουργός µας, µιλήσατε για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΙΣΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ.
Οι φίλοι µου κι εγώ επενδύσαµε στην βιοµηχανία ταξί γιατί πιστέψαµε ότι ήταν ασφαλής επένδυση, από τη 
στιγµή µάλιστα που η Κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε εταιρική σχέση µε τη βιοµηχανία και πωλού-
σαν άδειες ταξί. Σήµερα είµαστε δυσαρεστηµένοι µε την τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα καθώς έχουµε 
χάσει (µέχρι στιγµής) το 70% των επενδύσεών µας και το 50% του εισοδήµατός µας διότι ξένες εταιρείες 
κάνουν την εργασία των ταξί χωρίς άδειες. Έχουµε εταιρείες όπως Uber, Taxify, Ola, Didi που ανθίζουν οι-
κονοµικά ενώ εµείς µαραζώνουµε.
Τα χρήµατα που επενδύσαµε για τις άδειες ταξί ήταν από τις οικονοµίες µας και το Ταµείο Επιδόµατός µας 
καθώς είµαστε αυτοχρηµατοδοτούµενοι συνταξιούχοι.
Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ αναγνώρισε το πρόβληµα που µας δηµιούργησε. Αρχικά λοιπόν µας έδωσε $20,000.00 
ως αποζηµίωση (για µέχρι το πολύ δύο αδειοδοτούµενα ταξί). Επειδή τα χρήµατα αυτά θεωρήθηκαν ως ‘εισό-
δηµα’, η Αυστραλιανή Υπηρεσία Φορολογίας πήρε σχεδόν τα µισά λόγω φόρου εισοδήµατος.
Τώρα πρόκειται να δώσουν σε ορισµένους από εµάς χρηµατική βοήθεια λόγω οικονοµικής δυσχέρειας, αλλά κι 
αυτά τα χρήµατα θα φορολογηθούν. Καταλαβαίνουµε ότι η Κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας δεν ευθύνεται για 
τις αποφάσεις τις Πολιτειακής Κυβέρνησης. Ωστόσο πιστεύουµε ότι ίσως µπορέσετε να µας βοηθήσετε όσον 
αφορά το θέµα της φορολογίας. Πιθανόν αυτά να είναι τα τελευταία χρήµατα που θα λάβουµε για την οικονο-
µική ζηµιά που έχουµε υποστεί. Η πιθανή αποζηµίωσή µας θα µειωθεί και πάλι από την επιβολή του φόρου 
εισοδήµατος µε αποτέλεσµα η Αυστραλιανή Υπηρεσία Φορολογίας να πάρει πάλι ένα µέρος της χρηµατικής 
βοήθειας που θα λάβουµε λόγω οικονοµικής δυσχέρειας.
Με όλο το σεβασµό
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Νεκρά βρέθηκαν δυο µικρά 
αδερφάκια στον ποταµό Ross
Τα σώµατα δύο µικρών αγοριών –ηλικίας τριών και πέντε ετών– 
εντοπίστηκαν λίγες ώρες αφού η αστυνοµία του Townsville στο 
Κουίνσλαντ ξεκίνησε µια µεγάλη επιχείρηση αναζήτησης.
Τα αγόρια φάνηκε ότι έλειπαν από ένα σπίτι στην Brett Street πε-
ρίπου στις 5.30 µ.µ. τη ∆ευτέρα, κι εντοπίστηκαν σε µια κάµερα 
CCTV να περπατούν κατά µήκος της οδού Brett προς τον ποταµό 
Ross. Η αστυνοµία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε την Τρίτη το πρωί 
ότι τα πτώµατα των δύο αγοριών βρέθηκαν στον ποταµό Ross, κο-
ντά στο Πάρκο Cranbook.
«Το 3χρονο και το 5χρονο αγόρι αγνοούνταν από περίπου τις 5:30 
µ.µ. τη ∆ευτέρα και βρέθηκαν σήµερα το πρωί νεκρά στον ποταµό 
Ross κοντά στο Πάρκο Cranbrook» ανέφερε η αστυνοµία σε δήλω-
σή της.
«Η αστυνοµία του Κουίνσλαντ θέλει να µεταφέρει τα συλλυπητήριά 
της στην οικογένεια των παιδιών αυτή την τραγική στιγµή».
Η αστυνοµία ξεκίνησε µια έρευνα µεγάλης κλίµακας για τα αγό-
ρια το βράδυ της ∆ευτέρας, συµπεριλαµβανοµένων και πολεµικών 
σκαφών κατά µήκος του ποταµού Ross. Οι κάτοικοι κατά µήκος 
του ποταµού κλήθηκαν επίσης να ελέγχουν τις αυλές τους κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.
Οποιοσδήποτε έχει περισσότερες πληροφορίες καλείται να επικοι-
νωνήσει µε τους Crime Stoppers στο 1800 333 000.

Η αστυνοµία ερευνά αν ένα 
µωρό, που τραυµατίστηκε σο-
βαρά σε ένα αυτοκινητιστικό 
δυστύχηµα στο νοτιοδυτικό 
Σίδνεϊ, ήταν δεµένο στη θέση 
του.
Το αγόρι, ηλικίας µόλις 11 
µηνών, µεταφέρθηκε στο νο-
σοκοµείο µετά το δυστύχηµα 
που σηµειώθηκε στην Clingan 
Avenue στη Lurnea το απόγευ-
µα της ∆ευτέρας.
Το µωρό βρισκόταν σε ένα 
sedan BMW που το οδηγού-
σε ανατολικά κατά µήκος της 
Clingan Avenue στη Lurnea 
ένας άνδρας 31 ετών, όταν το 
αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σύ-
γκρουση µε ένα Mercedes Benz 
που το οδηγούσε µε κατεύθυν-
ση δυτικά ένας 32χρονος.
Η σύγκρουση προκάλεσε το 
άνοιγµα του αερόσακου του 
οδηγού στη BMW. Τα συνερ-
γεία έκτακτης ανάγκης κατέ-
φτασαν µετά τις 5.50 µ.µ. και 
βρήκαν το µωρό µε κρίσιµα 
τραύµατα στο κεφάλι και στο 
πρόσωπο.
Το αγόρι µεταφέρθηκε στο 
Νοσοκοµείο Παίδων στο 

Westmead, όπου παραµένει σε 
κρίσιµη κατάσταση.
Κανένας από τους οδηγούς δεν 
τραυµατίστηκε στη σύγκρουση, 
δήλωσε η αστυνοµία, αλλά και 
οι δύο άνδρες µεταφέρθηκαν 
στο νοσοκοµείο για εξέταση. 
Ο ένας µεταφέρθηκε στο ίδιο 
νοσοκοµείο µε το παιδί και ο 
άλλος µεταφέρθηκε σε νοσο-
κοµείο του Λίβερπουλ.
Αξιωµατικοί από τη ∆ιοίκηση 
της Αστυνοµικής Περιοχής της 
Πόλης του Λίβερπουλ και από 
τη Μονάδα ∆ιερεύνησης Ατυ-
χηµάτων ερευνούν τις συνθή-
κες υπό τις οποίες συνέβη η 
σύγκρουση.
Η αστυνοµία ερεύνησε το πού 
καθόταν το παιδί όταν άνοιξε ο 
αερόσακος. Μια εκπρόσωπος 
της αστυνοµίας δήλωσε ότι οι 
αξιωµατικοί ερευνούν επίσης 
το ενδεχόµενο το παιδί να µην 
ήταν σωστά δεµένο στο κάθι-
σµα.
Η αστυνοµία παρότρυνε τους 
µάρτυρες και όλους τους αν-
θρώπους που µπορεί να έχουν 
εικόνα από το συµβάν να εµ-
φανιστούν και να καταθέσουν.

Τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχηµα 
στο Σίδνεϊ µε θύµα µωρό




