
Κοντά στα όρια της φτώχειας ζει 
ένα σηµαντικό ποσοστό των 
γεννηµένων στην Ελλάδα Ελ-

λήνων κατοίκων της Αυστραλίας, 
όπως προκύπτει από δηµοσιεύµατα 
που στηρίζονται σε στοιχεία της γενι-
κής απογραφής.

«Είναι συχνό φαινόµενο να χτυ-
πούν την πόρτα του γραφείου µου 
απελπισµένοι οµογενείς που ζητούν 
βοήθεια γιατί τους πέταξαν από το 
σπίτι τους είτε επειδή δεν είχαν να 
πληρώσουν το ενοίκιο ή για άλλους 
λόγους που σχετίζονται µε την οικο-
νοµική τους κατάσταση», επιβεβαιώ-
νει ο οµογενής Εργατικός Βουλευτής 
Στηβ Γεωργανάς. 

«Επικρατεί η αντίληψη ότι η ελ-
ληνική παροικία είναι µία πλούσια 
παροικία και ακούµε πολλές φορές 
ιστορίες επιτυχηµένων συµπαροί-
κων που δηµιουργούν αυτήν την 
ψευδαίσθηση. Τα πράγµατα δεν 
είναι έτσι όµως. Πίσω από την 
ιστορία ενός επιτυχηµένου Έλληνα 
επιχειρηµατία για παράδειγµα κρύ-
βονται εκατοντάδες ιστορίες συµπα-
ροίκων που ζουν µέσα στη φτώχεια» 
πρόσθεσε. Παρόµοια είναι και η 
εµπειρία του κ. ∆ηµήτρη Μπούρα, 
κοινωνικού λειτουργού της Ελλη-
νοαυστραλιανής Κοινωνικής Πρό-
νοιας της Μελβούρνης, που, όπως 
αναφέρει, δέχεται τουλάχιστον 10 
συµπαροίκους το µήνα που ζητούν 
οικονοµική βοήθεια. 

«Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι 

συµπάροικοι που ζητούν βοήθεια εί-
ναι άνω τω 50 ετών, όχι απαραίτητα 
σε συντάξιµη ηλικία και δεν έχουν 
ιδιόκτητο σπίτι» αναφέρει ο κ. Μπού-
ρας. «Πρόκειται για ανθρώπους που 
δούλεψαν χρόνια χειρωνακτικές ερ-
γασίες και τώρα που έχασαν τη δου-

λειά τους, αφενός, δεν έχουν τα προ-
σόντα να βρουν άλλη δουλειά και, 
αφετέρου, επειδή είναι ενοικιαστές 
και τα ενοίκια έχουν εκσφενδονιστεί 
στα ύψη, αυτοί οι άνθρωποι κατα-
λήγουν σε κάποιες περιπτώσεις στο 
δρόµο» προσθέτει ο κ. Μπούρας.
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Αύξηση του επιδόµατος 
ανεργίας κατά $50 
την εβδοµάδα, ζητά η 

Αυστραλιανή Συνοµοσπον-
δία Εργατικών Συνδικάτων 
(ACTU), υποστηρίζοντας 
ότι αυτή τη στιγµή βρίσκε-
ται σε πολύ χαµηλά επίπεδα 
και δεν καλύπτει τις βασικές 
ανάγκες των ανέργων. Η 
Συνοµοσπονδία υποστη-
ρίζει ότι στα τελευταία 20 

χρόνια, το επίδοµα ανεργί-
ας (Newstart) ουσιαστικά 
παρέµεινε στα ίδια επίπεδα, 
δηλαδή στο 18% του µέσου 
εβδοµαδιαίου µισθού στην 
χώρα. Στο µεταξύ, στοιχεία 
που δόθηκαν χθες στη δηµο-
σιότητα, αποκαλύπτουν ότι ο 
αριθµός των µακροχρόνια 
άνεργων στην χώρα (σηµ: 
πάνω από πέντε χρόνια), 
αυξήθηκε στις 105,000.  

Με την υπόσχεση ότι 
η κυβέρνησή της 
θα αυξήσει τις επι-

χορηγήσεις σε όλα τα σχο-
λεία, για να βελτιωθεί το 
επίπεδο εκπαίδευσης στη 
χώρα, δεσµεύθηκε χθες η 
Πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ. Από την πλευρά 
της όµως η Αξιωµατική 
Αντιπολίτευση υποστηρίζει 
ότι πρόκειται «για ενέργεια 
µιας απεγνωσµένης κυ-
βέρνησης». Η κα Γκίλαρντ 
επιβεβαίωσε το Εθνικό 
Φόρουµ των Ανεξάρτη-
των Σχολείων, που έγινε 
χθες στην Καµπέρα, ότι η 

κυβέρνησή της θα αντα-
ποκριθεί στις προτάσεις 
Γκόνσκι, µε µέτρα που θα 
βοηθήσουν στην βελτίωση 
των επιπέδων εκπαίδευ-
σης και όχι στην αύξηση 
των διδάκτρων.

Ο Αρχηγός της Οµοσπον-
διακής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, κάλεσε την κυβέρ-
νηση να αποκαλύψει στους 
φορολογούµενους από πού 
θα προέλθουν τα δισεκατοµ-
µύρια δολάρια που υποσχέ-
θηκε και κατά πόσο οι έξτρα 
επιχορηγήσεις θα επηρεά-
σουν τον οικονοµικό προϋ-
πολογισµό.

Στα όρια της φτώχειας 
πολλοί ομογενείς στην Αυστραλία

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας 
κατά $50 την εβδομάδα 
ζητούν τα εργατικά συνδικάτα

Αύξηση 
των επιχορηγήσεων 
στα σχολεία
υπόσχεται 
η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ

«Η Αυστραλία θα επωφελη-
θεί τα µέγιστα, προσελκύ-
οντας νέους νοσηλευτές, 

λογιστές και µηχανικούς από την Ελ-
λάδα, ειδικότητες στις οποίες παρου-
σιάζονται ελλείψεις σε προσωπικό» 
αναφέρει η εφηµερίδα «Australian 
Financial Review», σχολιάζοντας 
την είδηση ότι «η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας άρχισε τις 
διαπραγµατεύσεις µε τις ελληνικές 
Αρχές για τη σύναψη διακρατικής 
συµφωνίας που θα θεσµοθετεί την 
έγκριση τουριστικής βίζας µε δικαί-
ωµα εργασίας για ένα έτος για τους 
Έλληνες και αντιστοίχως τους Αυ-
στραλούς ηλικίας 18- 30 ετών και 
ανώτατο όριο στον ετήσιο αριθµό 
εγκρίσεων». Επίσης, σχολιάζεται ότι 
οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποι-
ούνται σε µια «εξαιρετικά δυσχερή 
χρονική συγκυρία για την Ελλάδα, 
µε την ανεργία να βρίσκεται στο 
22,5%, στη δεύτερη χειρότερη θέση 
στην Ευρώπη µετά την Ισπανία, το 
ποσοστό για τους νέους να ξεπερνά 
το 50% και ως φυσικό επακόλουθο 
να αναζητούν διέξοδο στη µετανά-

στευση για την αντιµετώπιση των βι-
οτικών αναγκών τους». Ταυτόχρονα, 
επισηµαίνονται δηλώσεις του Αυ-
στραλού υπουργού Μετανάστευσης, 
Κρις Μπόουεν, ότι «οι διαπραγµα-
τεύσεις και, τελικά, η εφαρµογή της 
εν λόγω συµφωνίας συνιστούν χρο-
νοβόρο διαδικασία».

Το άρθρο καταλήγει µε τις απόψεις 
εκπροσώπου του Αυστραλο-Ελληνι-
κού Συµβουλίου Νέας Νότιας Ουα-
λίας, Τζον Πετρόπουλου, ο οποίος 
υποστηρίζει ότι «µετά το πέρας της 
προκαθορισµένης διάρκειας της βί-
ζας, οι νέοι θα πρέπει να επιστρέφουν 
στην Ελλάδα, καθώς η ανάκαµψη 
της χώρας εξαρτάται αποκλειστικά 
από τη νέα γενιά καλλιεργηµένων 
επιστηµόνων και επαγγελµατιών, 
παρόλο που τα µέτρα λιτότητας ισο-
πεδώνουν τις επιχειρήσεις, αντί να 
παρέχουν κίνητρα για ενίσχυση της 
απασχόλησης, δηµιουργώντας έναν 
φαύλο κύκλο ένδειας και οικονοµι-
κής δυσπραγίας».

Η ίδια εφηµερίδα σε ανταπόκριση 
από την Αθήνα αναφέρεται στο αί-
τηµα της ελληνικής κυβέρνησης για 

«παράταση του χρόνου εφαρµογής 
του προγράµµατος λιτότητας κατά δύο 
έτη, προκειµένου να βελτιωθούν οι 
δείκτες βιωσιµότητας του χρέους και 
να σηµειωθούν κάποιες ενδείξεις 
ανάπτυξης». Ουσιαστικά, το αίτηµα 
αφορά, σύµφωνα µε το άρθρο, στην 
«παράταση εφαρµογής των περικο-
πών έως το 2016 και µείωση του δη-
µόσιου ελλείµµατος κατά 1,5% ετησί-
ως, αντί του 2,5% που προβλέπουν οι 
ισχύουσες συµφωνίες».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Ελλά-
δα «θα χρειασθεί επιπλέον οικονοµι-
κή ενίσχυση κατά 20 δισ. ευρώ, εάν 
εγκριθεί το αίτηµά της, χρηµατοδότη-
ση η οποία όµως δεν θα ζητηθεί από 
εταίρους της Ευρωζώνης, αλλά ανα-
µένεται ότι θα προκύψει από την έκ-
δοση οµολόγων του ∆ηµοσίου, από 
τις δανειακές συµβάσεις που έχουν 
ήδη υπογραφεί µε το ∆ΝΤ, αλλά και 
από την έγκριση περιόδου χάριτος 
µέχρι το 2020 για την πρώτη δόση 
αποπληρωµής του πρώτου δανείου 
από το ∆ΝΤ και την ΕΕ, όταν δηλαδή 
θα πρέπει να ξεκινήσει η αποπληρω-
µή του δεύτερου δανείου».

«Οι Έλληνες θα βοηθήσουν 
την οικονοµία της Αυστραλίας»

ΒΟΗΘΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

Ο οµογενής Εργατικός Βουλευτής 
Στηβ Γεωργανάς 

Η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ


