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Υπάρχει διαφορά μεταξύ ξεχασιάς και άνοιας.

Για να μιλήσετε σε κάποιον που καταλαβαίνει, καλέστε την Alzheimer’s 
Australia στην Εθνική Γραμμή Βοηθείας  στο 1800 100 500.

Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube για να βρείτε πηγές 
πληροφοριών στη γλώσσα σας:  
www.youtube.com/alzheimersaustralia  

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ 

ΠΟΥ ΑΦΗΣΕΣ ΤΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΟΥ...

...ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ.

Διατίθεται δωρεάν υπηρεσία διερμηνέων όταν τηλεφωνήσετε στην Εθνική Γραμμή τηλεφωνικής Βοήθειας. 
Παρακαλούμε ρωτήστε το προσωπικό μας για λεπτομέρειες. 

Dementia Awareness Month is jointly funded by the Australian Government Department of Social Services 
and the NSW Government.

Ο 
µοψυχία επικράτησε χθες 
στη διάσκεψη κορυφής για 
την εθνική οικονοµία που 
κάλεσε ο πρωθυπουργός, 

Μάλκολµ Τέρνµπουλ. Μετά το τέ-
λος τής διάσκεψης µίλησαν στα 
ΜΜΕ εκπρόσωποι των επιχειρή-
σεων, συνδικάτων και κοινωνικών 
φορέων αναφέροντας ότι οι συζη-
τήσεις στη διάσκεψη ήταν εξαιρετι-
κά ενδιαφέρουσες και αφορούσαν 
προτάσεις για την επανεκκίνηση 
τής οικονοµίας, βελτίωση τής πα-
ραγωγικότητας για την αύξηση των 
νέων θέσεων εργασίας και  µεταρ-
ρυθµίσεις στο σουπερανιουέσιον, 
στην φορολογία και στις εργασια-
κές σχέσεις.
Τόσο ο πρόέδρος τής Συνοµοσπον-
δίας Εργατικών Συνδικάτων, όσο 
και εκπρόσωποι τού εµπορίου και 
βιοµηχανίας διαβεβαίωσαν ότι κοι-
νός στόχος τους είναι η ανάπτυξη 
τής εθνικής οικονοµίας, ο εκσυγ-
χρονισµός, οι υποδοµές, η επαγ-
γελµατική κατάρτιση τού εργατικού 
δυναµικού  και η δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, ενώ πρότειναν 
να συνεχιστούν αυτές οι διαβου-

λεύσεις µε τη συµµετοχή τής ευρύ-
τερης κοινωνίας.
Ο πρωθυπουργός, Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ, πριν την έναρξη τής δι-
άσκεψης δήλωσε στο ABC ότι η 
κυβέρνηση θα συζητήσει µε την 
κοινωνία όλα τα θέµατα που αφο-
ρούν στην εθνική οικονοµία, αλλά 
το υπουργικό συµβούλιο θ’ αποφα-
σίσει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις 
που θα ανακοινωθούν το 2016 
πριν τις εθνικές εκλογές.
«Ολα είναι στο τραπέζι και δεν απο-
κλείουµε τίποτε από τις συζητήσεις 
µας µε την κοινωνία», είπε ο κ. 
Μάλκολµ και πρόσθεσε ότι στόχος 
τής κυβέρνησης είναι µια σύγχρο-
νη ανταγωνιστική οικονοµία που 
θα δηµιουργεί νέες θέσεις εργα-
σίας µε ικανοποιητικούς µισθούς. 
Ο πρωθυπουργός υποβάθµισε τις 
συνέπειες από την κρίση στις τιµές 
και εξαγωγές άνθρακος και σιδηρο-
µεταλλεύµατος στην Κίνα, επειδή η 
αυστραλιανή οικονοµία είναι θω-
ρακισµένη από τις µεταρρυθµίσεις 
των προηγουµένων κυβερνήσεων, 
Λίµπεραλ και Εργατικών.

Μιλώντας στον ραδιοφω-
νικό 3AW ο πρώην πρω-
θυπουργός, Τόνι Άµποτ, 
αρνήθηκε να πει αν έχει 
συγχωρήσει τον πρωθυ-
πουργό Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ ενώ την ίδια στιγµή 
προέτρεψε τα µέλη του κόµ-
µατος του να παραµείνουν 
στις θέσεις τους και να πο-
λεµήσουν για την επιτυχία 
του. Ο κ. Άµποτ δήλωσε 
ότι προτιµάει να σιωπήσει 
όταν ρωτήθηκε αν έχει συγ-
χωρέσει τον κ. Τέρνµπουλ. 
«Υπάρχουν πολλά που πρέ-
πει να ξεκαθαριστούν. Υπο-
θέτω ότι µε το χρόνο, θα 
γίνει πιο εύκολα αντιληπτό 
τι ακριβώς συνέβη. Τότε 
θα δούµε τα γεγονοτα στη, 
σωστή τους διάσταση. Ο 
Μάλκολµ δεν θα έµενε στο 
κοινοβούλιο για να είναι 

υπουργός κάποιου άλλου”, 
είπε ο κ. Άµποτ και πρό-
σθεσε ότι στον απόηχο της 
αλλαγής ηγεσίας είχε λά-
βει κάποια «ενδιαφέροντα 
µηνύµατα» από τους συνα-
δέλφους του, συµπεριλαµ-
βανοµένου και του κ. Τέρ-
νµπουλ. Είπε, επίσης, ότι 
δεν θα ήθελε να είναι ένα 
«αγκάθι στα πλευρά της νέας 
κυβέρνησης”, αλλά επανέ-
λαβε τον ισχυρισµό του ότι 
θα µπορούσε να οδηγήσει 
το κόµµα στη νίκη στις επό-
µενες εκλογές. «Προφανώς, 
οι δηµοσκοπήσεις δεν ήταν 
υπέρ µας, αλλά είµαι απο-
λύτως βέβαιος ότι θα είχα-
µε κερδίσει τις εκλογές υπό 
την πρωθυπουργία µου. Εί-
µαι βέβαιος ότι θα είµαστε 
πολύ ανταγωνιστικοί στις 
εκλογές και υπό την ηγεσία 

του Μάλκολµ Τέρνµπουλ”. 
Ο κ, Άµποτ απέκλεισε την 
δηµιουργία ενός τρίτου συ-
ντηρητικό κόµµα, λέγοντας 
ότι είναι το “τελευταίο πράγ-
µα” που χρειάζεται η χώρα. 
Για χάρη της πολιτικής κλη-
ρονοµιάς του, ο Τόνι Άµποτ 
πρέπει να αντισταθεί στον 
πειρασµό να µιλήσει. Αντ 
‘αυτού, θα πρέπει να ακο-
λουθήσει το παράδειγµα 
της Τζούλιας Γκίλαρντ και 
να αφήσει άλλους να υπε-
ρασπιστούν το έργο του, 
έγραψε ο Τέρι Μπάρνς. Το 
σχόλιο έγινε µε αφορµή 
αναφορές ότι εκατοντάδες 
µέλη του κόµµατος των Φι-
λελευθέρων έχουν παραιτη-
θεί από το κόµµα στον από-
ηχο της αλλαγής ηγεσίας.

Οµοψυχία στη διάσκεψη κορυφής 
για την εθνική οικονοµία

Ο Άµποτ αρνείται 
να πει αν έχει  
συγχωρήσει τον 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ




