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Πολλοί Αυστραλοί πεθαίνουν µε µεγάλo  
υπόλοιπo στο συνταξιοδοτικό τους πρόγραµµα

Παραλίγο να σφάξει το σύζυγο της

Εκκενώθηκε κτίριο υπό κατασκευή  
στο Bondi µετά από έκρηξη αερίου

Πολλοί Αυστραλοί πεθαίνουν πλουσι-
ότεροι από την ηµέρα που συνταξιοδο-
τήθηκαν καθώς δεν ξοδεύουν από το 
superannuation παρά µόνο το ελάχιστο 
ποσό, σύµφωνα µε νέα έρευνα. Ο οικο-
νοµολόγος Dr Andrew Reeson, ο οποίος 
διεξάγει την έρευνα, δήλωσε ότι τα στοι-
χεία έδειξαν πως οι περισσότεροι άνθρω-
ποι ξόδευαν τις αποταµιεύσεις τους πολύ 
συντηρητικά. «Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων είναι πολύ απρόθυµοι να 
ξοδέψουν αλόγιστα το οποίο ενδεχοµένως 
σηµαίνει ότι πολλοί άνθρωποι θα πεθά-
νουν µε σηµαντικό υπόλοιπο στο λογαρια-
σµό της συνταξιοδότησης τους.» Η µελέτη 
βασίζεται σε προηγουµένως αδηµοσίευτα 
στοιχεία από την Αυστραλιανή Εφορία 
(ΑΤΟ) και τα συνταξιοδοτικά ταµεία που 
χρονολογούνται από το 2004. Σύµφω-
να µε το νόµο, οι συνταξιούχοι πρέπει 
να αποσύρουν ένα ελάχιστο ποσό από το 
σούπερ τους ως σύνταξη κάθε χρόνο για 
να τύχουν της φορολογικής απαλλαγής για 
επενδυτικά κέρδη που τυχόν προκύπτουν. 
Η ετήσια ελάχιστη πληρωµή για τα άτοµα 
ηλικίας 65-74 είναι πέντε τοις εκατό του 
υπολοίπου του λογαριασµού της σύνταξης, 

και φτάνει στο 14 τοις εκατό για τα άτο-
µα ηλικίας 95 ετών και άνω. Ο ∆ρ Reeson 
πιστεύει ότι ορισµένοι συνταξιούχοι µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν αυτά τα ελάχιστα 
ποσά συνειδητά επειδή οι αποφάσεις σχε-
τικά µε τις δαπάνες και την εξοικονόµηση 
για ένα αβέβαιο µέλλον είναι δύσκολες 
και περίπλοκες. Ωστόσο, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, όπως σε περιόδους υψηλής 
αποδόσεις των επενδύσεων ή όταν οι άν-
θρωποι πεθάνουν σχετικά νωρίς, µπορεί 
να βρεθούν µε περισσότερα χρήµατα από 
ό, τι όταν συνταξιοδοτήθηκαν. « ∆εν είναι 
ασυνήθιστο να έχουµε συνταξιοδοτικό λο-
γαριασµό που το ποσό που περιέχει να αυ-
ξάνεται πιο γρήγορα από ό, τι οι άνθρωποι 
ξοδεύουν,» είπε ο ∆ρ Reeson. Ο ∆ρ Reeson 
δήλωσε ότι ελπίζει πως η έρευνά του θα 
ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από τα 
επενδυτικά προϊόντα, όπως τα επιδόµατα, 
τα οποία θα µπορούσαν να παρέχουν ένα 
εγγυηµένο εισόδηµα για µια ζωή. «Πρόκει-
ται για χρήµατα που οι άνθρωποι έχουν 
κερδίσει και αποταµιεύσει µε  την ελπίδα 
ότι θα µπορέσουν να τα απολαύσουν, αντί 
να πεθάνουν χωρίς να τα ξοδέψουν”, συ-
µπλήρωσε ο ∆ρ Ρίσον.

Μια γυναίκα κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας καθώς σύµφωνα µε τις αρχές 
επιτέθηκε στο σύζυγό της στο Coolamon το βράδυ της ∆ευτέρας. Η αστυνοµία της 
Wagga Wagga ανέφερε ότι η 35 ετών γυναίκα συνελήφθη στην οδό Mann αφού 
είπε στους αστυνοµικούς ότι είχε προσπαθήσει να τραυµατίσει το σύζυγό της. Η 
αστυνοµία αναφέρει επίσης ότι ο 44χρονος άνδρας υποβλήθηκε σε θεραπεία για-
τί έφερε τραύµα από κόψιµο στο λαιµό του. Η γυναίκα επρόκειτο να οδηγηθεί στο 
να αντιµετωπίσει Τοπικό ∆ικαστήριο της Wagga Wagga χθες.

Έκρηξη αερίου προκάλεσε την άµεση εκκέ-
νωση εργοτάξιου σε υπό κατασκευή κτίριο 
στο ανατολικό Bondi. Η Υπηρεσίας Πυρό-
σβεσης και ∆ιάσωσης της ΝΝΟ ανέφεραν 
ότι πέντε άνθρωποι εργάζονταν στο χώρο, 
όταν έγινε η έκρηξη. ∆εν υπήρξαν αναφο-
ρές για τραυµατισµούς, αλλά µόνο υλικές 
ζηµιές στο δεύτερο επίπεδο του τετραώρο-
φου κτιρίου, όπου συνέβη η έκρηξη. Η Kay 

Fairbairn που εργαζόταν στο διπλανό κατά-
στηµα είπε ότι η έκρηξη ήρθε σαν κεραυνός 
εν αιθρία. «Είχα δύο πελάτες στο εσωτερικό 
και ακούσαµε ένα δυνατό κρότο και είδαµε 
σκόνη παντού. Τρέξαµε έξω και είδαµε τους 
εργάτες να τρέχουν έξω από το κτίριο. Νόµι-
ζα ότι ολόκληρο το κτίριο είχε καταρρεύσει. 
Ήταν πραγµατικά τροµακτικό. ∆εν ήξερα τι 
ήταν. Ήταν τόσο δυνατός ο θόρυβος.»

Oλοκληρώθηκε το 37ο Συνέδριο των Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας

Ε
ληξαν χθες οι εργασίες του 37ου Συνεδρίου 
της Κρητικής Οµοσπονδίας Αυστραλίας & 
Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 
6 Ιανουαρίου, στη Μελβούρνη. Στο Συνέ-

δριο έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των Κρητικών 
Σωµατείων από όλη την Ωκεανία. Αναλυτικά, από 
την Κρητική Αδελφότητα Καµπέρας και Περιχώ-
ρων, την Κρητική Ένωση Ντάργουιν, την Κρητική 
Ένωση Νέας Ζηλανδίας, την Κρητική Αδελφότη-

τα Κουινσλάνδης, τον Σύνδεσµος Κρητών Νότιας 
Αυστραλίας, την Κρητική Ένωση Σίδνεϊ και Νέας 
Νότιας Ουαλίας, την Κρητική Ένωση Τασµανίας 
και την Κρητική Αδελφότητα ∆υτικής Αυστραλίας. 
Οι εκπρόσωποι των παραπάνω οργανισµών, εί-
χαν την ευκαιρία να συντονίσουν τις δράσεις τους 
για τη χρονιά που ξεκίνησε αλλά παράλληλα θα 
απολαύσουν ένα ιδιαίτερο πρόγραµµα που επιµε-
λήθηκαν τα Κρητικά σωµατεία της Μελβούρνης. 

Την έναρξη του Συνεδρίου είχαν τιµήσει µε την 
παρουσία τους ο επίσκοπος ∆έρβης, κ. Ιεζεκιήλ, ο 
επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, η γενική 
πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη κ. Χριστί-
να Σηµαντηράκη, η οµοσπονδιακή βουλευτής κ. 
Μαρία Βαµβακινού, ο πρόεδρος του Παγκοσµίου 
Συµβουλίου Κρητών (από τηις ΗΠΑ) κ. Μανώλης 
Βεληβασάκης και οι πρόεδροι Ελληνικών σωµα-
τείων της Μελβούρνης.


