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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 ΠΑΡΚΑΡΕΣ ΤΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ ...
... ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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

Ο Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Άνοια χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση και την 
Κυβέρνηση της ΝΝΟ από κοινού. Η Παναυστραλιανή Γραμμή Βοήθειας Άνοιας χρηματοδοτείται από την 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση.

Διάλεξη του Καθηγητή Βρασίδα Καραλή 
στην Πολιτειακή Βουλή της ΝΝΟ

Σε συνθήκες φτώχειας ζει το ένα τρίτο των συνταξιούχων

Ο πρόεδρος του Τµήµατος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
µίου του Σίδνεϊ, Καθηγητής Βρασίδας Καραλής, µίλησε στην αίθουσα 
Jubilee Room του Πολιτειακού Κοινοβουλίου της Νέας Νότια Ουαλί-
ας. Το θέµα της οµιλίας ήταν ο Αριστοτέλης και η συµβολή του στην 
θεµελίωση της ∆ηµοκρατίας. Τον καθηγητή παρουσίασε η γερουσι-
αστής Courtney Houssos ενώ το παρών  έδωσε και ο γενικός πρό-
ξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, ∆ρ. Σταύρος Κυρίµης, που απηύθυνε 
σύντοµο χαιρετισµό.  Η εκδήλωση έκλεισε µε σύντοµη αναφορά της 
γερουσιαστού Σοφίας Κώτση.

Σχεδόν το ένα τρίτο των Αυστραλών που 
παίρνουν τη σύνταξη γήρατος ζει σε συνθήκες 
φτώχειας, λαµβάνοντας δραστικά µέτρα για 
να εξοικονοµήσει χρήµατα. Στα µέτρα αυτά 
είναι η προσεκτική  κατανάλωση ζεστού νε-
ρού και η πολτοποίηση του φαγητού έτσι ώστε 
να αποφεύγουν οι συνταξιούχοι τα έξοδα για 
οδοντιατρικές εργασίες. Η µελέτη που διαπι-
στώνει την τραγική αυτή κατάσταση έγινε από 
κοινού από τις οργανώσεις Per Capita, The 
Benevolent Society και The Longevity Hub 
και επισηµαίνει ότι πάνω από 1,5 εκατοµµύ-
τια Αυστραλοί που παίρνουν τη βασική σύντα-
ξης γήρατος δεν τα βγάζουν πέρα. Το βασικό 
ποσό της σύνταξης γήρατος είναι σήµερα πε-
ρίπου 794 δολάρια ανά δεκαπενθήµερο αλλά 
η σκληρή αλήθεια είναι ότι όποιος λαµβάνει 
περίπου 851 δολάρια το δεκαπενθήµερο ζει 

κάτω από το όριο της φτώχειας ανέφερε έκ-
πρόσωπος ενός εκ των τριών οργανισµών 
που διεξήγαγαν την έρευνα. Η έρευνα έλαβε 
υπόψη της και το ύψος της σύνταξης γήρατος 
αλλά και µαρτυρίες από ηλικιωµένους Αυ-
στραλούς σε όλη τη χώρα. «Αν κοιτάξει κανείς 
πως το  Fair Work καθορίζει τον κατώτατο 
µισθό θα δει ότι λαµβάνει υπόψη το κόστος 
στέγασης και τις αυξήσεις στα γενικά έξοδα 
διαβίωσης”, είπε ένας από τους ερευνητές και 
πρόσθεσε ότι πολλοί ηλικιωµένοι κάνουν ότι 
µπορούν για να εξοικονοµήσουν χρήµατα για 
να τα βγάλουν πέρα. «∆εν είχα χρησιµοποιή-
σει ζεστό νερό τα τελευταία τέσσερα χρόνια,» 
είπε ένας ερωτώµενος, ενώ ένας άλλος ανέφε-
ρε ότι λόγω του κόστους του ενοικίου παίρνει 
τρόφιµα από την εκκλησία.

Στο 5,6 
τοις εκατό 
το ποσοστό 
της ανεργίας 
Το επίσηµο ποσοστό 
της ανεργίας στην 
Αυστραλίας έπεσε 
στο 5,6 τοις εκατό, 
παρά τις προβλέψεις 
που είχε κάνει η 
Στατιστική Υπηρεσία 
τον περασµένο µήνα 
ότι θα υπάρξουν 
απώλειες 3.900 
θέσεων εργασίας. Το 
ποσοστό ανεργίας 
είναι το χαµηλότερο 
από τότε που ο Συ-
νασπισµός σχηµάτι-
σε  κυβέρνηση υπό 
την ηγεσία του Τόνι 
Άµποτ τον Σεπτέµ-
βριο του 2013.




