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Πολιτική Δήλωση του Κυριάκου
Κολιάδη για την Ελλάδα

Γ εννήθηκα στις 2 Νοεµβρίου 1940, µόλις 
200 µέτρα από την περίφηµη Ακρόπολη 
της Λίνδου, στη Ρόδο (Ελλάδα). Στην Αυ-
στραλία ήρθα ως µετανάστης το 1964 µε ει-

σιτήριο της ∆ΕΜΕ. Είµαι πολύ ευγνώµων προς 
την Αυστραλία που µε δέχθηκε και µου έδωσε 
την ευκαιρία να περάσω 50 θαυµάσια χρόνια 
της ζωής µου, σ’ αυτή την όµορφη και φιλόξενη 
χώρα.

Λυπάµαι πολύ όταν ακούω ιστορίες για την Μη-
τέρα Πατρίδα, από άτοµα των µέσων ενηµέρω-
σης, που υποστηρίζουν ότι εµείς οι σύγχρονοι 
Έλληνες δεν είµαστε άξιοι της Ελληνικής µας 
κληρονοµιάς.

Όλοι γνωρίζουµε ότι διαφθορά υπάρχει σε όλες 
τις χώρες του κόσµου, ότι υπάρχουν καλοί και 
κακοί άνθρωποι, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η 
Ελλάδα είναι µια άσχηµη χώρα. Άλλωστε, πολ-
λά άτοµα απ’ όλες τις χώρες του Κόσµου, που 
σπουδάζουν σε πανεπιστήµια, µαθαίνουν για 
κάτι που προέρχεται από την µικρή αυτή χώρα 
που λέγεται «ΕΛΛΑ∆Α».

Το Ελληνικό Έθνος πέρασε πολλές ανεπιθύµη-
τες διενέξεις στο πέρασµα των χρόνων, αλλά το 
Ελληνικό προοδευτικό πνεύµα συνεχίζει να πα-
ραµένει ισχυρό και πάντα ξεπερνά τους δύσκο-
λους καιρούς.

Πολλοί από εµάς έρχονται σ’ αυτή την φιλόξενη 
χώρα και αρχίζουν από το µηδέν, µε µοναδικά 
«όπλα» τα δύο τους χέρια, αλλά και µε δύο βα-
σικές αρχές: Πρώτον το Προοδευτικό Ελληνικό 
πνεύµα και δεύτερον, την ευχή της Μάνας τους.

Στο ξεκίνηµά µας, κάναµε πολλές εργασίες, τις 
οποίες απέφευγαν οι ντόπιοι, και δουλεύαµε σε 
2 ή 3 δουλειές.

Σήµερα πολλοί από εµάς έχουµε πετύχει περισ-
σότερα από τα άτοµα που γεννήθηκαν εδώ.
Πολλά από τα παιδιά µας είναι πολύ χρήσιµα 
στελέχη της Αυστραλιανής κοινωνίας και κατέ-
χουν θέσεις σε όλους τους τοµείς.

Όταν ήµουν µαθητής στη µικρή κωµόπολη της 
Λίνδου, είχα µάθει πώς η Ελλάδα απέκτησε την 
ελευθερία της, την οποία οφείλει σε τρεις βασι-
κούς παράγοντες: τις Ελληνορθόδοξες Εκκλη-
σίες, τους δοξασµένους ήρωες που έδωσαν τον 
όρκο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» και φυσικά 
την «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Θα ήθελα να έβλεπα εµάς τους οµογενείς (αριθ-

µούµε σε περισσότερα από 7,000,000 ελληνικής 
καταγωγής άτοµα σε όλες τις χώρες του κόσµου) 
να ιδρύαµε µια οργάνωση παρόµοια µε την Φι-
λική Εταιρεία, µε το όνοµα «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΦΙ-
ΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ».

Αυτή τη φορά δεν θα χρειάζεται να στείλουµε 
στην ιδιαίτερή µας πατρίδα χρήµατα, ντουφέκια, 
σπαθιά ή πλοία όπως έκανε η Φιλική Εταιρεία 
το 1821. Θα τους βοηθήσουµε µε το µυαλό µας, 
στέλνοντάς τους άτοµα µε µεγάλη εµπειρία σε οι-
κονοµικά και εµπορικά θέµατα.

Στόχος της οργάνωσης αυτής θα είναι η ιδέα 
ότι το σηµερινό πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα, 
πρέπει να αλλάξει. Η Αυστραλία είναι µια πολύ 
µεγάλη σε έκταση χώρα και έχει µόνο 152 Βου-
λευτές και περίπου 74 Γερουσιαστές, µε πληθυ-
σµό περίπου 23 εκατοµµυρίων κατοίκων.

Η Ελλάδα έχει 300 Βουλευτές συν αυτών που 
εκπροσωπούν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Βουλή, 
καθώς και ένα τεράστιο δίκτυο Κυβερνητικών 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, ενώ ο πληθυσµός της 
χώρας ανέρχεται σε µόνο 10 εκατοµµύρια κατοί-
κους. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά κόµµατα, 
και πολλοί από τους πολιτικούς δεν ενδιαφέρο-
νται πραγµατικά στη δηµιουργία θέσεων εργασί-
ας για τον απλό κόσµο της Ελλάδας. Αντίθετα τα 
πολιτικά τους προγράµµατα αυξάνουν την ανερ-
γία.

Θα ήθελα να δω τον αριθµό των Ελλήνων Βου-
λευτών να µειώνεται από 300 σε 150 και ταυτό-
χρονα να δηµιουργηθούν 60 έδρες για Γερου-
σιαστές, εκ των οποίων 20 από άλλες χώρες 
(άτοµα ελληνικής καταγωγής) µε γνώσεις και 
εµπειρία στα οικονοµικά των επιχειρήσεων και 
σε εµπορικά θέµατα: Πέντε να προέρχονται από 
τις Ηνωµένες Πολιτείες, ένα από χώρες της Νό-
τιας Αµερικής, τρία από τον Καναδά, τρία από 
την Αυστραλία, δύο από την Αγγλία, δύο από 
την Γερµανία, δύο από την Γαλλία, ένα από τη 
Νότια Αφρική και ένα από την Κύπρο.

Οι Γερουσιαστές αυτοί θα έχουν στενή συνερ-
γασία µε τις κυβερνήσεις και τον επιχειρηµατι-
κό κλάδο των χωρών προέλευσής τους, καθώς 
και µε την Ελληνική Κυβέρνηση και τα Ελλη-
νικά εργατικά συνδικάτα, ώστε να εφαρµόσουν 
προγράµµατα που θα ενθαρρύνουν τις ξένες 
επενδύσεις στην Ελλάδα για να δηµιουργηθούν 
Εταιρείες σε όλους τους κλάδους, καθώς και ξε-
νοδοχειακές µονάδες πέντε αστέρων σε κάθε Ελ-
ληνικό νησί, που όλοι γνωρίζουµε ότι έχουν τα 

καλύτερα και πιο καθαρά νερά, τις πλέον ηλιό-
λουστες µέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
το καλύτερο οικολογικό σύστηµα, απ’ οπουδή-
ποτε αλλού στον κόσµο.

Θα ήταν καλή ιδέα επίσης να δηµιουργηθούν 
∆ιεθνή Πανεπιστήµια από άτοµα Ελληνικής κα-
ταγωγής, καθώς και ντόπιους, που να προσφέ-
ρουν στους φοιτητές απ’ όλο τον κόσµο,

πτυχία κύρους στην Ιατρική, στην Τεχνολογία 
και στις Τέχνες, ώστε οι φοιτητές να παίρνουν 
ένα σηµαντικό πτυχίο από την χώρα απ’ όπου 
άρχισε ο παγκόσµιος πολιτισµός.

Οι Γερουσιαστές αυτοί θα µπορούν επίσης να 
δρουν και ως Πρεσβευτές Επιχειρήσεων ανάµε-
σα στην Ελλάδα και τις χώρες προέλευσής τους, 
ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο κλίµα κατανό-
ησης.

Ελπίζω οι ιδέες µου να έχουν καλά και εµπερι-
στατωµένα επιχειρήµατα, ώστε να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον ορισµένων ατόµων, που θα αφιέρω-
ναν χρόνο για την περαιτέρω µελέτη τους.
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Έπειτα που διάβασα αυτά που είχε γράψει ο κύριος Βασίλειος 
Παπαστεργιάδης, πρόεδρος ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Μελ-
βούρνης και Βικτωρίας προς τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυ-
πουργό της ελληνικής ∆ηµοκρατίας, ότι οι µισοί Έλληνες του εξωτε-
ρικού και ιδιαίτερα εδώ στην Αυστραλία αγωνιζόµαστε για τα εθνικά 
θέµατα της Ελλάδος, αλλά και για την οικονοµική της ανάπτυξη 
και προσπαθούµε να προωθήσουµε τα συµφέροντά της Ελλάδας 
στις κυβερνήσεις των χωρών που ζούµε. Συµφωνώ απολύτως µε τον 

κύριο Παπαστεριάδη. Τότε σκέφτηκα ότι και εγώ είχα γράψει κάτι 
τέτοιο στις 31 Αυγούστου 2014, το οποίο έστειλα στον τότε πρόεδρο 
της Ελλάδος, αξιότιµο κ. Κάρολο Παπούλια επίσης και στο γενικό 
πρόξενο Ελλάδος στο Σίδνεϊ, κ. Σταύρο Κυρίµη. ∆εν βλέπω µε τον 
τρόπο όπου θα περάσει το νοµοσχέδιο αυτό για την ψήφο των Ελ-
λήνων πολιτών του εξωτερικού πως µπορεί να βοηθήσει την πρώτη 
µας πατρίδα ή να βοηθήσει σωστά κι εµάς εδώ που ζούµε. Εύχοµαι 
µερικοί άνθρωποι να δείξουν ενδιαφέρον σε αυτά που έχω γράψει.




