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Στο πλευρό της Βυθούλκα 
οι Κολιάδης, Κυριάκου και Γεραντώνης
Πρωτοκλασάτα στελέχη αποχωρούν από το Κόµµα των Ηλικιωµένων και ενώ-
νουν τις δυνάµεις τους µε την Άνγκελα Βυθούλκα και το κόµµα της. Τι είπαν στο 
δεύτερο µέρος της εκποµπής του 2MM «Ραδιοεφηµερίδα» η Άντζελα Βυθούλκα 
και ο Κυριάκος Κολιάδης.
Κ.Κ. Όπως σας έχω πει πριν τρεις 
βδοµάδες, εγώ ο Κέρυ Κολιάδης, ο 
Ίκαρος Κυριάκου και ο Πωλ Γερα-
ντώνης, που είµασταν στην Κέντρι-
κη Επιτροπή του Κόµµατος Τρίτης 
Ηλικίας [Seniors United Party] 
παραιτηθήκαµε γιατί, δεν βλέπαµε 
µέλλον πια να συνεχίσουµε µε αυτό 
το Κόµµα.
Εγώ προσωπικά, σε λίγες εβδοµά-
δες θα κλείσω τα 79 µου χρόνια 
και θα µπω στα 80. Ελπίζω, πριν 
να πάω στον ουρανό να δω κά-
ποιον που θα εκλεγεί στη Γερου-
σία στην Καµπέρα, επίσης και στην 
Πάνω Βουλή εδώ της Νέας Νοτίου 
Ουαλίας, και ίσως και σε κάποιαν 
άλλη Πολιτεία της Αυστραλίας που 
να αντιπροσωπεύει εµάς, τους ηλι-
κιωµένους και επίσης τις µικρές 
επιχειρήσεις. Έτσι, αποφασίσαµε 
να ενωθούµε µε την αξιότιµη και 
καλή κυρία, την Άντζελα Βυθούλκα. 
Η Άντζελα είναι κοπέλα από µετα-
νάστες Έλληνες γονείς, όπως εγώ 
και πολλοί από εσάς. Και η Άντζελα 
µέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι είναι 
πολύ δραστήρια κυρία στην θέση 
που κρατάει προς το παρών ώς δη-
µοτική σύµβουλος της ∆ηµαρχίας 
του Σίδνεϊ. Για αυτούς τους λόγους 
εγώ θα εργαστώ περισσότερο από 
ότι έχω εργαστεί στο Κόµµα Τρίτης 
Ηλικίας και θα βοηθήσω την Άντζε-
λα να πετύχουµε αυτό που πρέπει 
να κάνουµε εµείς οι Έλληνες µετα-
νάστες. Το ελληνικό προοδευτικό 
πνεύµα πρέπει να συνεχίσει και 
εδώ, στην δεύτερη πατρίδα για εµάς 
τους µετανάστες και την πρώτη των 
παιδιών µας και των εγγονών µας. 
Λοιπόν τώρα, θα δώσουµε το λόγο 
στην κυρία Βυθούλκα να πει και 
αυτή δυο λόγια. 
Ευχαριστώ  πάρα πολύ που µε 
ακούσατε. 
Α.Β. ∆ύσκολες στιγµές... δεν ξέρω 
τώρα τι να πω! Έχασα κι εγώ τα λό-
για µου µε αυτά τα λόγια που άκου-
σα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Αυτές τις µέρες, θα βρεθούνε πολ-

λοί Έλληνες όπως είµαι εγώ, από 
γονείς µετανάστες και έχουµε πολύ 
δουλειά µπροστά µας ώστε να φέ-
ρουµε µια ‘λογική’ στην εδώ πολιτι-
κή κατάσταση. 
Εγώ µεγάλωσα σε µια εποχή που 
χρειαζότανε απλά να είµαστε δρα-
στήριοι. Να σηκωθούµε το πρωϊ, 
να βάλουµε ένα πόδι µπροστά από 
το άλλο, να πάµε στη δουλειά, να 
κάνουµε το σωστό, να κάνουµε το 
σταυρό µας, να πιστέψουµε στις δου-
λειές, να είµαστε καλοί άνθρωποι. 
∆υστυχώς αυτό δεν φτάνει πια!
Για να’χουµε µια φωνή, ώστε να 
µπορούµε να βοηθούµε τον κόσµο, 
κυρίως αυτούς που δεν έχουν φωνή 
να µιλήσουνε για τον εαυτό τους. 
Όχι µόνο οι µικρές επιχειρήσεις, ο 
κόσµος που είναι µέσα στην κοινω-
νία, που δουλεύει µέσα στις επιχει-
ρήσεις, που είναι οι γονείς, τα παι-
διά, τα αδέλφια, όλοι εµείς πρέπει 
να µαζευτούµε, να σηκωθούµε -νο-
µίζω- αυτές τις ώρες να βοηθήσου-
µε ο ένας τον άλλον, αλλά πιο πολύ 
να έχουµε τη φωνή και το θάρρος 
και -πως να το πούµε τώρα- πρέπει 
να ενωθούµε πια! Οι Έλληνες εδώ 
στην Αυστραλία κάπου χαθήκαµε! 
Χάθηκε λίγο η γλώσσα µας, η θρη-
σκεία µας, η κοινωνία. ∆εν πρέπει 
να ξεχάσουµε ούτε την ιστορία της 
Ελλάδας, ούτε τη γλώσσα µας. Οι 
Έλληνες στην Αυστραλία προόδευ-
σαν, άνοιξαν νέους δρόµους αλλά 
-έχω την εντύπωση- λίγο χαθήκα-
µε κάπως. Προπαντός χάνουµε τη 
γλώσσα µας. 
Εγώ πρώτη! Θάθελα πιο πολύ να 
µπορούσα να εκφράζοµαι στην ελ-
ληνική γλώσσα. Προσπαθώ µέρα µε 
τη µέρα να µαθαίνω ολοένα και πε-
ρισσότερα. Τα χρόνια που πέρασα 
στην Ελλάδα µε βοηθήσανε λίγο να 
κάνω improve, να είµαι καλύτερη 
στη γλώσσα. Και νιώθω µια µεγά-
λη ευγνωµοσύνη στους ανθρώπους 
που µε βοήθησαν και µε υποστήρι-
ξαν, και µπήκα στο Council στο City 
of Sydney. Μέσα από αυτή µου την 

εµπειρία γνώρισα από κοντά πόσο 
περίπλοκη είναι η πολιτική κατά-
σταση αλλά κυρίως πόσο δυνατός 
πρέπει να είναι κανείς για να προ-
σφέρει κάτι θετικό στον συνάνθρω-
πο. Στόχος µου είναι να βοηθήσω 
ανθρώπους να ορθοποδήσουνε. 
Θέλω να προσφέρω σε αυτούς που 
αγωνίζονται καθηµερινά τη δυνα-
τότητα να ακουστούν και να νική-
σουνε. Θέλω να τους δώσω κάποια 
φωνή.  Αλλά δεν είναι πάντα εύκο-
λο. ∆ύσκολες περιπτώσεις...
Α.Α. Εγώ θα µείνω σε αυτό που 
είπατε... δύσκολες περιπτώσεις. 
Ξέρουµε, είσαστε δηµοτική σύµ-
βουλος στη δηµαρχία του Σίδνεϊ. 
∆ώσατε µια φοβερή µάχη. Ξέρου-
µε για τη µάχη που δώσατε, που η 
µεγαλύτερη αντίπαλος ήταν η αδελ-
φή του Τονι Άµποτ, αλλά σίγουρα 
δώσατε όχι µόνο όλη σας τη δύ-
ναµη, όλη σας τη θέληση... Υπάρ-
χουν όµως κι άλλες προϋποθέσεις 
να πετύχει ο σκοπός. Θέλω να πω, 
η στήριξη από την οµογένεια είναι 
το ένα, αλλά είναι και οικονοµικοί 
παράγοντες που µπορεί να παίξουν 
κάποιον ρόλο αλλά και βέβαια οι 
πολιτικές διασυνδέσεις που -όπως 
ξέρουµε στην περίπτωση της αδελ-
φής του Τόνι Άµποτ- υπερτερούσε 
σε αυτό το σηµείο. Εσείς έχετε την 
πείρα, τα ξέρετε από µέσα καλύ-
τερα. Έχετε καλύτερη εικόνα από 
αυτή που έχουµε εµείς απέξω...
Α.Β. Το 2012 που πρωτοµπήκα στα 
πολιτικά ήτανε όλα όµορφα. Νόµι-
ζα πως µόνο µε µεγάλη καρδιά και 
θάρρος θα γινότανε κάτι φανταστι-
κό. ∆υστυχώς έχασα τέσσερα χρό-
νια να δω πως θα ανοίξω άλλους 
δρόµους για να πετύχουµε κάτι ου-
σιαστικό. Και πάλι περάσανε πολλά 
χρόνια, τώρα επτά, για να καταλά-
βω ότι και αυτό που έκανα το 2012, 
ήτανε κάτι που πρέπει να είµαι πε-
ρήφανη. Γιατί δεν το είχε ξαναπε-
τύχει κανένας. Είµαι η πρώτη ελ-
ληνίδα που µπήκε στο Town Hall. 
Και η πρώτη τελείως ανεξάρτητη. 

Independent. Και µόνη µου. Με τη 
βοήθεια της οικογένειάς µου πρό-
λαβα και κάναµε κάτι. Πολλοί είπα-
νε, ωραία κοπέλα, καλή κοπέλα, δε 
νοµίζω να πετύχει. Λάθος κάνανε. 
Περάσανε τέσσερα χρόνια , νόµιζα 
θα µπορούσα να δείξω στον κόσµο 
µέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, τί 
µπορούσα να κάνω. Μόνη µου. Κι 
έλεγα, το 2016 που ήτανε ξανά οι 
εκλογές, πως µε το δρόµο που είχα 
ανοίξει -θα είχανε καταλάβει πια- 
πως άµα µπορούσανε περισσότε-
ροι να µαζευτούνε πίσω µου, θα 
µπορούσα να κάνω κάτι περισσό-
τερο. ∆υστυχώς, πέσαµε πάλι λίγο 
έξω. Ενώ βγήκαµε ξανά το 2016, 
δεν πετύχαµε όσο νοµίζαµε ότι θα 
µπορούσαµε. Με λίγη πιο πολύ 
βοήθεια. ∆εν έκατσα όµως να κλά-
ψω τη µοίρα µου το 2016. Ήξερα 
ότι είχαµε περισσότερα περιθώρια 
ακόµα, οι µικρές επιχειρήσεις, γιατί 
συνέβη αυτό µε το light rail στο κέ-
ντρο του Σίδνεϊ, που έφερε µια µε-
γάλη καταστροφή. Και µέσα σε αυτή 
τη µεγάλη καταστροφή, έπεσε και η 
δικιά µου επιχείρηση έξω. Αλλά και 
πάλι δεν έκατσα να κλάψω τη µοίρα 
µου. Σηκωθήκαµε να βοηθήσουµε 
µε το Small Business Community, 
τις µικρές επιχειρήσεις και κάναµε 
κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Όλη 
την ώρα προσπαθώ σκληρά και κα-
ταφέρνω κάτι µεγάλο. Και περιµένω 
πιο πολύ κόσµο να το αναγνωρίσει, 
να το εκτιµήσει... Όχι για µένα! Για 
τον κόσµο που δεν έχει φωνή και 




