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∆ώστε δύναµη στους 
ηλικιωµένους, λέει το 
Κόµµα της Τρίτης Ηλικίας
Το «ελληνοκρατούµενο» κόµµα της Τρίτης Ηλικίας εί-

ναι έτοιµο για την µεγάλη µάχη των εκλογών και έτοιµο 

να διεκδικήσει την είσοδο του στην Γερουσία. Η υγεία, 

η στέγαση, η φροντίδα των ηλικιωµένων, οι δηµόσιες 

µεταφορές και οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολί-

τες είναι τα βασικά θέµατα για τα οποία είναι έτοιµο 

να παλέψει στο Κοινόβουλιο. Το κόµµα υποστηρίζει ότι 

το «30 τοις εκατό των πολιτών στη Νέα Νότια Ουαλία 

είναι ηλικιωµένοι και οι πολιτικοί οφείλουν να τους 

ακούσουν». Στελέχη του κόµµατος υποστηρίζουν ότι οι 

ηλικιωµένοι επιθυµούν να είναι ανεξάρτητοι και χρειά-

ζονται ευκαιρίες και κίνητρα για να συνεχίζουν να προ-

σφέρουν στην κοινωνία.  «Οι ηλικιωµένοι είναι πλέον 

πιο υγιείς και ζουν περισσότερο από ότι παλιότερα. ∆εν 

αποτελούν πρόβληµα για την κοινωνία και τις οικογέ-

νειες τους, αλλά αντίθετα έχουν να τους προσφέρουν 

πάρα πολλά», υποστηρίζει η κα Λόουσον, επικεφαλής 

του Συµβουλίου για την Τρίτη Ηλικία της ΝΝΟ.  Το κόµ-

µα της Τρίτης ηλικίας είναι στη σειρά «G» και ζητάει την 

ψήφο σας µόνο για την Γερουσία. Για να το ψηφίσετε 

πρέπει να βάλετε τον αριθµό «ένα» πάνω από τα 16 ονό-

µατα στη σειρά G. Να σηµειωθεί ότι το κόµµα έχει τη 

στήριξη µεγάλης µερίδας και της ευρύτερης ελληνικής 

κοινότητας µε πέντε ελληνικά ονόµατα στα ψηφοδέλτια 

του, τον Κυριάκο Κολλιάδη, τον Ίκαρο Κυριάκου, τον 

Γιάννη Τζεµόπουλο, τον Πωλ Γεραντώνη και τον Αν-

δρέα ∆ήµα.

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.  
Αφήστε τους άλλους και ψηφίσετε τον καλύτερο!

Επιλέξτε 1 στο γκρουπ G
Πάνω από τη γραμμή

- Λέµε όχι στο κτίσιµο σταδίων που θα κοστίσουν 2 δις δολάρια στους φορολογούµενους
Ζητάµε καλύτερα νοσοκοµεία και σύστηµα φροντίδας ηλικιωµένων
-  Έκπτωση $400 κάθε χρόνο στα δηµοτικά τέλη και το λογαριασµό του νερού για του ηλικιω-

µένους και αύξηση σύµφωνα µε τον πληθωρισµό
- Όχι άλλες ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιας περιουσίας που ανήκει στην Πολιτεία 
Κρατήστε τη δηµόσια περιουσία για τις επόµενες γενιές
- Καλύτεροι κανονισµοί λειτουργία των κέντρων φροντίδας ηλικιωµένων
Υποχρεωτική παρουσία Επόπτη
- Καλύτερες υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους
Νοσοκόµες σε 24ωρη βάρδια επί 7 ηµέρες και το απαραίτητο προσωπικό
- Μείωση της λίστας αναµονής στα νοσοκοµεία
Χαµηλότερο κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από εξιδεικευµένους γιατρούς
- Μεγαλύτερη χρηµατοδότηση της κοινωνικής κατοικίας
Στήριξη των ηλικιωµένων γυναικών που ζουν µόνες
-  Μείωση των µισθών των πολιτικών, των εξόδων τους και των συνταξιοδοτικών τους προ-

νοµίων
Να σταµατήσουν άµεσα τα ταξίδια των πολιτικών που γίνονται για προσωπικούς λόγους

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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Το Seniors United Party of Australia 
(Eνωµένο Kόµµα Hλικιωµένων Aυστραλίας)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ SANS SOUCI

Ενοικιάζονται σπίτι 3ων υπνοδωµατίων 
στο Sans Souci, µεγάλο σαλόνι και λοιπούς 

χώρους. Τιµή $400 την εβδοµάδα. 
Τηλ. 0438 434 578 και ζητήστε τον Τζιµ.




