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Το σπίτι ηλικιωμένων στο στόχαστρο τής κυβέρνησης

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης
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υπουργός υπεύθυνη για το σουπερανι-
ουέσιον, Τζέιν Χιούμ και τώρα ο Θησαυ-
ροφύλακας, αφήνουν να εννοηθεί ότι οι 
συνταξιοδοτούμενοι θα πρέπει να πουλή-
σουν το σπίτι τους.
Μιλώντας στο Council on the Ageing 
Australia (COTA) ο κ. Φράϊντενμπεργκ 
την περασμένη εβδομάδα, ισχυρίστηκε 
ότι η προσοχή τής κυβέρνησης είναι πε-
ρισσότερο εστιασμένη στην ποιότητα ζωής 
των Αυστραλών τώρα παρά στην ποιότη-
τα ζωής τους όταν συνταξιοδοτηθούν.
Καραμπινάτη πολιτική υποκρισία αυτή η 
πολιτική τής κυβέρνησης, αν υπολογίσου-
με ότι τούς βουλευτές και γερουσιαστές 
πληρώνουν οι φορολογούμενοι με περισ-
σότερο από 15% σουπρανιουέσιον, συν 
γενναιόδωρους μισθούς.
Αποψή μου είναι πως όλα αυτά τα μέτρα 
έχουν στόχο τους μικρομεσαίους συνταξι-
οδοτούμενους, γιατί οι εκατομμυριούχοι 
δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν οικονο-
μικά προβλήματα όταν αποσυρθούν από 
επιχειρήσεις, ή υψηλές διοικητικές θέσεις 
εργασίας με μεγάλα εισοδήματα.  

Όμως, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει 
υπόψη -και είμαι σίγουρος ότι την έχει- 
πως θα βρει μπροστά της ένα τεράστιο 
πρόβλημα στις… κάλπες, αν εφαρμόσει 
αυτές τις προτάσεις πριν τις εθνικές εκλο-
γές. Αφού οι φτωχοί στην Αυστραλία σή-
μερα είναι περισσότεροι από τους έχοντες 
και κατέχοντες. Αλλά ούτε τα παιδιά των 
φτωχών δεν λαβαίνει υπόψη ο Θησαυρο-
φύλακας, που θα χάσουν την κληρονομιά 
τού οικογενειακού σπιτιού;

Ο
ομοσπονδιακός Θησαυροφύλα-
κας, Josh Frydenberg, υιοθέτη-
σε τα πορισματα τής επιτροπής 
Retirement Income Review, ότι 

οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούν πιο «αποτελεσματικά» τα χρήματα που 
έχουν αποταμιεύσει. Τί σημαίνει αυτό για 
τους ηλικιωμένους; Μικρότερες εισφορές 
στο σουπερανιουέσιον τους και την πώ-
ληση τού σπιτιού τους για να χρηματοδο-
τήσουν τη συνταξιοδότησή τους. Με λίγα 
λόγια, να ξεπουλήσουν αυτό που απέκτη-
σαν με κόπους μιας ζωής.
Οι ειδικοί στη συνταξιοδότηση λένε πως η 
λέξη «αποτελεσματικά» είναι κωδικός για 
τα μυστικά σχέδια τής ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης να ακυρώσει την νομοθετημένη 
αύξηση στο 12% τού μισθού, την εισφο-
ρά των εργοδοτών στο σουπερανιουέσιον 
των υπαλλήλων τους. Αρα, χωρίς την αύ-
ξηση ένα ζεύγος ηλικίας 30 χρονών τώρα 
θα εισπράξει $170.000 λιγότερα από το 
σουποερανιουέσιον όταν έρθει η ώρα τής 
συνταξιοδότησής τους.
Για να καλυφθεί αυτή η μείωση, τόσο η 
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γνώσεις, που δεν γνώριζαν Αγγλικά 
και ομολογώ ότι μάς ξάφνιασαν. Οι Ελ-
ληνες στην Αυστραλία είναι εργατικοί, 
ευσυνείδητοι, φιλοπρόοδοι, καλοί πο-
λίτες και προπαντός νομοταγείς, αφού 
στην φυλακή κατέληξαν ελάχιστοι για 
διάφορα παραπτώματα», μού είχε δη-
λώσει ο τότε υπουργός και ένιωσα υπε-
ρήφανος.
Η Αυστραλία την εποχή εκεινη κατα-
σκεύαζε τα πάντα, από αυτοκίνητα με 
όλα τα εξαρτήματά τους, ακόμη και τα 
λάστιχα, μέχρι ψυγεία, τηλεοράσεις και 
άλλο οικιακό εξοπλισμό, ρούχα, υποδή-
ματα, με δέρματα κατεργασμένα σε αυ-
στραλιανά βυρσοδεψεία, ακόμη και τις 
περίφημες απλώστρες Hills Hoist για 
κάθε αυλή σπιτιού.
Οι Ελληνες έκαναν τις βαριές και βρώ-
μικες δουλειές, ενώ οι Αυστραλοί έγι-
ναν «μπόσηδες».
Οι συμπατριώτες μας, άνδρες και γυ-
ναίκες, εργάζονταν στις ψυχοφθόρες 
«γραμμές παραγωγής» εργοστασίων 
πριν εφευρεθούν τα ρομπότ τής αυτο-
ματοποίησης, οκτώ ώρες βιδώνοντας 
το ίδιο εξάρτημα με την ταχύτητα του 
ιμάντα που το έφερνε μπροστά του, ή 
κάτι άλλο και ούτε στην τουαλέτα δεν 
μπορούσαν να πάνε πριν αντικαταστα-
θούν από κάποιον εργάτη για να μην 
σταματήσει ούτε λεπτό η λειτουργία τής 
γραμμής.

Η συζήτηση τότε στις παρέες τους ήταν 
πού υπάρχουν θέσεις εργασίας με καλό 
μισθό και πολλές υπερωρίες, επειδή 
στόχος τους ήταν η γρήγορη απόκτηση 
τού πρώτου σπιτιού και το όνειρο να γί-
νουν επιχειρηματίες.
Πολλοί εργάζονταν δύο δουλειές, το 
πρωί στο εργοστάσιο και το βράδι στο 
καθάρισμα γραφείων και μεγάλων κα-
ταστημάτων. Υπήρχε, όμως, τότε και η 
εργασία στο σπίτι για τις γυναίκες που 
ήταν έγκυες ή είχαν γεννήσει και έραβαν 
ρούχα με εμπορικές ραπτομηχανές για 
να βοηθήσουν να πραγματοποιηθούν ο 
οικογενειακός στόχος και το όνειρο.
Για την εκπαίδευση αυτών των γυναι-
κών υπήρχαν ειδικές σχολές και μάλι-
στα μια από αυτές, όπως και μια από 
τις πολλές σχολές οδηγών ανήκαν σε 
γνωστό συμπάροικο που αργότερα έγινε 
μεγαλοεκδότης.
Την εποχή εκείνη, στις παροικιακές 
εφημερίδες υπήρχαν σελίδες επί σελί-
δων με αγγελίες φορτηγατζήδων, για 
την μεταφορά οικοσκευών και σκου-
πιδιών, για σπίτια προς ενοικίαση και 
πολυσέλιδες διαφημίσεις για πωλήσεις 
εκατοντάδων σπιτιών από ελληνικά κτη-
ματομεσιτικά γραφεία που αυξάνονταν 
από ημέρα σε ημέρα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ  
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο
ι έλληνες νεομετανάστες στην 
Αυστραλία στις δεκαετίες τού 
’50 και ’60 δεν μπορούσαν να 
είχαν διαλέξει καλύτερη χρο-

νική περίοδο. Βρήκαν μια χώρα που 
ευημερούσε και χρειαζόταν εργατικά 
χέρια για να επανδρώσουν τα εργοστά-
σιά της, για να εργαστούν σε οικοδο-
μές, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή 
ζαχαροκάλαμου, σταφυλιών και φρού-
των, αλλά και να συμβάλουν στην απα-
ραίτητη αύξηση τού πληθυσμού στην 
αχανή ήπειρο με τα παιδιά τους που θα 
γεννηθούν.
Η Αυστραλία ήταν τότε πραγματικά η 
χώρα των μεγάλων ευκαιριών που οι 
μετανάστες, Ελληνες και άλλοι, άρπα-
ξαν με τα δυο τους χέρια και διέπρεψαν.
Ο Ελληνας έχει το δικό του μερδικό σε 
ελαττώματα, αλλά κανείς δεν μπορεί να 
πει ότι δεν είναι εργατικός, φιλοπρόο-
δος, καλός πολίτης και καλός οικογε-
νειάρχης. 
Μού το επιβεβαίωσε ο τότε υπουργός 
Μετανάστευσης Billy Snedden σε συνέ-
ντευξή του που δημοσίευσα σε παροικι-
ακή εφημερίδα τής εποχής εκείνης:
«Η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεψε 
να μεταναστεύσουν μορφωμένοι πο-
λίτες που χρειάζονταν για την ανασυ-
γκρότηση τής χώρας τους. Δεχτήκαμε 
άτομα από την ελληνική επαρχία με 
μικρή μόρφωση και χωρίς τεχνικές 
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Με το δεξί μπήκαν οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία


