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Πολλοί οι Αυστραλοί  
που αγωνίζονται για να 
πληρώσουν το ενοίκιο 

Π
ερισσότεροι Αυστραλοί 
από ποτέ αγωνίζονται για 
να πληρώσουν το ενοί-
κιο της κατοικίας που δι-

αµένουν, σύµφωνα µε νέα στοι-
χεία που δηµοσιεύθηκαν από την 
Anglicare Αυστραλία. Η Ετήσια 
Έκθσεση της Anglicare δείχνει ότι 
υπάρχει σοβαρή έλλειψη κατοι-
κιών µε προσιτό ενοίκιο µε απο-
τέλεσµα να πλήττονται κυρίως οι 
Αυστραλοί µε χαµηλό εισόδηµα. Η 
διευθύντρια της Anglicare, Κέισι 
Τσάµπερς, ανέφερε ότι για να συ-
νταχθεί η έκθεση συµπεριελήφθη-
σαν στην αξιολόγηση περισσότερα 
ακίνητα από κάθε άλλη χρονιά. 
“Εξετάσαµε περισσότερες από 
65.000 κατοικίες. Για ένα άτοµο 
που λαµβάνει τον κατώτατο µισθό, 
µόνο το 2,3 τοις εκατό των κατοι-
κιών αυτών είναι µέσα στις οικο-
νοµικές του δυνατότητες”, είπε η 
κα Τσάµπερς. Η έρευνα χρησιµο-
ποίησε το όριο του 30 τοις εκατό 
ως σηµείο αναφοράς για τον προσ-
διορισµό της οικονοµικά προσιτής 
στέγασης. Αυτό σηµαίνει ότι αν 
µια οικογένεια χρειάζεται το 30 
τοις εκατό των εσόδων της µόνο 
για να πληρώσει το ενοίκιο της 

τότε σύµφωνα µε την αξιολόγηση 
βρίσκεται υπό οικονοµική πίεση.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της φε-
τινής έκθεσης περισσότερο από το 
12 τοις εκατό όλων των νοικοκυ-
ριών της Αυστραλίας είναι σε αυτή 
την κατηγορία, ενώ το 6 τοις εκα-
τό είναι σε ακόµη χειρότερη κατά-
σταση και έτσι για να µπορέσει να 
ανταπεξέλθει στην πληρωµή του 
ενοικίου κάνει περικοπές σε άλλες 
βασικές δαπάνες - µερικές φορές 
ακόµη και τα τρόφιµα. Συνολικά 
1,600, 000 Αυστραλοί δυσκολεύ-
τηκαν να πληρώσουν το ενοίκιο 
του περασµένου έτους.
«Αυτή είναι µια πραγµατικά κακή 
κατάσταση και η οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση πρέπει να παρέµ-
βει”, ανέφερε η διευθύντρια της 
Anglicare και πρόσθεσε ότι όταν 
οι άνθρωποι δεν µπορούν να πλη-
ρώσουν το ενοίκιο τους ψάχνουν 
οποιαδήποτε στέγη και υπάρχουν 
ακόµη και περιπτώσεις ανθρώπων 
που κοιµούνται στα αυτοκίνητα 
τους. Αλλά και για πολλούς άλ-
λους η αγωνία κορυφώνεται κάθε 
εβδοµάδα, καθώς προσπαθούν να 
συγκεντρώσουν τα  χρήµατα για το 
ενοίκιο.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 
Το Home Caring Australia ζητά 

πεπειραμένους, με γνήσιο ενδιαφέρον για το 
αντικείμενό τους και έμπιστους φροντιστές. 

Προτιμούνται κάτοχοι Cert III - IV 
Επίσης παρέχεται εκπαίδευση. 

Υπάρχουν θέσεις μόνιμης & έκτακτης 
απασχόλησης, άριστη αμοιβή.

Παρακαλώ τηλεφωνήστε 1300 100 788

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε µε κάτι πολύτιµο τον ελεύθερο χρόνο σας και να 

προσφέρετε κάτι το αξιόλογο στον συνάνθρωπό σας, ή
απλώς, αν θέλετε να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις, τότε

η Εκπαίδευση Εθελοντών θα σας είναι πολύ χρήσιµη.
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και θα λάβει µέρος στο:

378A King St, Newtown

Τρίτη, 5, 12 και 19  Μαΐου 2015
9:30πµ – 1:00µµ

Για να πάρετε κι εσείς µέρος στην Εκπαίδευση Εθελοντών
επικοινωνήσετε µε το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας Τηλ: (02) 9516 2188.

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE

Greek Welfare Centre

VOLUNTEER TRAINING COURSE
If you would like to occupy your free time and offer valuable assistance 
to others, or would like to learn new skills, then the Volunteer Training 

Course is for you.

The Course is free of charge and it will take place at:

Greek Welfare Centre: 378A King St, Newtown

Tuesday 5th, 12th and 19th of May 2015
9:30am – 1:00pm

To take part in the Volunteer Training Course
contact the Greek Welfare Centre on Tel: 9516 2188.

XΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α
για τον εορτασµό της Γιορτής της Μητέρας

Η Πανηπειρωτική Ένωση Νέας Νοτίου Ουαλίας 
και ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσµος Ηπειρωτών Νέας Νοτίου Ουαλίας 

διοργανώνουν χοροεσπερίδα 

για να εορτάσουν τη Γιορτή της Μητέρας 
 

το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 
στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 

που βρίσκεται στο 206-210 Lakemba Street, Lakemba, 
ώρα 7.00 µ.µ.

Είσοδος µετά φαγητού $35.00. Παιδιά κάτω των 14 ετών δωρεάν.
Γυναίκες µέλη και των 2 συλλόγων είσοδος δωρεάν.

Θα µας διασκεδάσει η ορχήστρα της Λέσχης.
Πλούσιο ρεπερτόριο από όλη την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε να παραβρεθείτε και θα περάσετε µια ευχάριστη βραδιά 
µε συγγενείς και φίλους και όλους τους συµπατριώτες.

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου το αργότερο µέχρι τις 6 Μαΐου 2015 

ή στους κυρίους: 
Κώστα Τσιούρη: 9745 4621 | Κώστα Κιτσαντώνη:9809 4549 

Παναγιώτη Χατζή: 0418 449 947 | Γιάννη ∆ηµητρίου 9635 3649.

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια σας εύχονται καλή διασκέδαση

PANIPIROTIKI ENOSIS OF NSW LTD
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ
ACN 001 615 649 - ABN 78 001 615 649 - MEMBER OF S.A.E. OCEANIA

www.epirotan.com.au

Υπό την Αιγίδα της Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ωκεανίας (Aust Inc)

και ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσµος Ηπειρωτών Νέας Νοτίου Ουαλίας 

για να εορτάσουν τη Γιορτή της Μητέρας
στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 

και ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσµος Ηπειρωτών Νέας Νοτίου Ουαλίας 

για να εορτάσουν τη Γιορτή της Μητέρας
στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 


