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Οι συνταξιούχοι στο στόχαστρο
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει την κα-

τάργηση στις 20 Σεπτεµβρίου φέτος τού επι-
δόµατος για το ηλεκτρικό ρεύµα στους νέους 
συνταξιούχους, για να εξοικονοµήσει σχεδόν 

ένα δις δολάρια στα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Η κυβερνητική απόφαση είναι ακόµη ένα πλήγµα για 
τους συνταξιούχους, που τα εισοδήµατά τους είναι από 
τα πιο χαµηλά στη χώρα και υποφέρουν από την κάθε-
τη αύξηση στο κόστος τού ηλεκτρισµού.
Η κατάργηση τού επιδόµατος σηµαίνει µείωση τής σύ-
νταξης κατά $14 το δεκαπενθήµερο για τους συνταξι-
ούχους που ζουν µόνοι τους ή $365 για 12 µήνες. 
Για τα ζεύγη συνταξιούχων, η σύνταξή τους θα µειω-
θεί $21.20 το δεκαπενθήµερο ή περίπου $550 για 12 
µήνες.
Να υπενθυµίσουµε ότι η ανώτατη σύνταξη είναι σή-
µερα $880 το δεκαπενθήµερο για συνταξιούχους που 
ζουν µόνοι τους και $1339.40 για ζεύγη συνταξιού-
χων. 
Η µείωση στις συντάξεις θα πλήξει ιδιαίτερα τα άτο-
µα που είχαν σχεδιάσει τη συνταξιοδότησή τους µε τα 
επιδόµατα για συνταξιούχους που όµως καταργούνται.
Ο εκπρόσωπος τού φορέα των συνταξιούχων National 
Seniors, Ian Henschke, δήλωσε πως για κάποιους 

ίσως είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι $365 ή $550 το 
χρόνο είναι δυνατόν να κάνουν µεγάλη διαφορά, όταν 
εξαρτάσαι από τη σύνταξη, επειδή δεν υπάρχει τρόπος 
ν’ αυξήσεις το εισόδηµά σου.
Σηµειώνουµε ότι ο συνταξιούχος που ζει µόνος του δι-
καιούται εισόδηµα $168 το δεκαπενθήµερο ($4,368 
για 12 µήνες) χωρίς να µειωθεί η σύνταξή του 50 σεντ 
για κάθε επιπλέον δολάριο, ενώ τα ζεύγη συνταξιού-
χων δικαιούνται επιπλέον εισόδηµα $300 το δεκα-
πενθήµερο ($7.800 για 12 µήνες) χωρίς να µειωθεί 
η σύνταξή τους.
∆ηλαδή, οι συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο 50%(!) 
σε κάθε επιπλέον δολάριο µετά τα $168 και $550 τής 
αφορολόγητης σύνταξης για κάθε δεκαπενθήµερο.

Κοριτσάκι 2 χρονών 
σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε 
από αυτοκίνητο
Το κοριτσάκι σκοτώθηκε χτυπηµένο από αυτοκίνητο 
στον ιδιωτικό δρόµο του σπιτιού του στο Lockyer Valley 
την Παρασκευή το απόγευµα, λίγες µόνο βδοµάδες αφού 
ένα άλλο µικρό παιδί είχε σκοτωθεί από αυτοκίνητο που 
έκανε όπισθεν στο Ipswich. Κλήθηκε αµέσως παραϊα-
τρικό προσωπικό, αλλά δεν µπορούσε να γίνει τίποτα 
για να σώσουν το παιδί. Η αστυνοµία δεν αναµένεται να 
χρεώσει κανέναν για την τραγωδία.
«Το µωρό µου είναι απόψε στον ουρανό» έγραψε η µη-
τέρα της Hope, Nicole Bunston.
Η Hope ζούσε στο Blenheim µε τη µητέρα και τον πα-
τέρα της Ben Parfitt, σε ένα ακίνητο όπου η µητέρα της 
εκπαιδεύει και πουλάει άλογα, τα οποία το κοριτσάκι 
λάτρευε. Οι στατιστικές Kidsafe αποκαλύπτουν ότι κατά 
µέσο όρο επτά παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών πεθαί-
νουν σε ατυχήµατα στην Αυστραλία κάθε χρόνο, αλλά 
το Κουίσνλαντ έχει δει τουλάχιστον τρεις θανάτους παι-
διών από τον ∆εκέµβριο.
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Ε ίχα την καλή τύχη να γνωρίζω 
τον Λες Μάρρυ από την πρώ-
τη µέρα που πρωτοήρθε στην 
Τηλεόραση SBS το 1980 για 

να αναλάβει το πόστο µεταφραστή 
για τις ουγγρικές ταινίες.  Ο Λες ήταν 
άριστος µεταφράζοντας από τα Ουγ-
γρικά κείµενα στα Αγγλικά.
Βέβαια, δεν ήταν µοναδικός ο στό-
χος του στις µεταφράσεις. Από νωρίς 
σκέφτηκε να αλλάξει επάγγελµα και 
να βοηθήσει µε όλες του τις δυνάµεις 
την εδραίωση του ποδοσφαίρου σαν 
το σπουδαιότερο αθλητικό πρόγραµ-
µα στην Αυστραλία.
Η αλήθεια είναι ότι την εποχή αυτή 
δεν µπορούσε να πει κανείς ότι το 
ποδόσφαιρο ήταν το πιο διαδεδοµέ-
νο άθληµα στην Αυστραλία.  Ο Λες 
Μάρρυ όµως έβαλε στόχο στη ζωή 
του να στηρίξει και να υψώσει το Αυ-
στραλιανό Ποδόσφαιρο και να το κά-
νει γνωστό σε όλον τον κόσµο.  
Με το θαυµάσιο χιούµορ που τον χα-
ρακτήριζε έλεγε ότι δεν θα άφηνε «το 
πεπόνι» να κατακτήσει την Αυστρα-
λία.  Η πρώτη σκέψη του ήταν να 
πλησιάσει τις κοινωνίες των µετανα-
στών και να πείσει τους µεγάλους να 
πιέσουν τα νέα παιδιά να φτιάξουν 
οµάδες και να ασκηθούν στο άθληµα 
«της στρογγυλής µπάλας».  
Ο Λες Μάρρυ γνωρίστηκε µε ένα θαυ-
µάσιο παλικάρι, τον Τζων Γουώρεν, 
που ήταν Αυστραλός, αλλά έπαιζε σαν 
υπεύθυνος και πρώτος κάπταιν σε µια 
οµάδα Ούγγρων µεταναστών για έξι 

χρόνια. Όµως, εκτός της Ουγγρικής 
οµάδας που προανάφερα, που είχε 
τίτλο «Αθλητική Οµάδα Αγίου Γεωρ-
γίου Βουδαπέστης», υπήρχαν και δύο 
άλλες οµάδες, «η Σύδνεϋ Χακόα» και 
«η ΣύδνεϋΠράγα», τις οποίες προω-
θούσε ο Μάρρυ όσο µπορούσε.  Την 
εποχή εκείνη όλοι ήξεραν ότι οι µε-
ταναστευτικές αθλητικές οµάδες δεν 
ήταν γνωστές στο ευρύτερο κοινό, 
παρά τις προσπάθειες του Λες Μάρ-
ρυ και του Τζων Γουώρεν.  Συγκεκρι-
µένα,  στον αναπτυσσόµενο ορίζοντα 
του ποδοσφαίρου δεν υπήρχε αποδο-
χή και λέγεται ότι στο ΑΒC ειρωνεύο-
νταν ακόµα και τον Λες Μάρρυ ότι οι 
προσπάθειές του πήγαιναν χαµένες 
γιατί δεν υπήρχε ακροαµατικό κοινό. 
Τελικά, ο Λες Μάρρυ πρότεινε στον 
Γουώρεν να αφήσει όποιαδήποτε 

άλλη δουλειά έκανε και να πάει µαζί 
του να µιλάνε στο κοινό από το ραδι-
όφωνο, για να πληροφορήσουν τον 
κόσµο για ό,τι είχε σχέση  µε το πο-
δόσφαιρο.  
Η συνεργασία Γουώρεν και Μάρρυ 
είχε τροµερή επιτυχία.  Η ραδιοφω-
νική εκποµπή τους ήταν το θέµα της 
ηµέρας και συγκίνησε άνδρες και γυ-
ναίκες που παρακίνησαν τις παροι-
κίες των µεταναστών να χρηµατοδο-
τούν τις οµάδες των παιδιών.  
Στην Ελληνική παροικία µία νέα τότε 
γυναίκα, η µετέπειτα πασίγνωστη φι-
λάνθρωπος, Ειρήνη Ανέστη ΟΑΜ, 
ανέλαβε να καλύψει τις ανάγκες της 
παιδικής ποδοσφαιρικής µονάδας 
των Ελληνοπαίδων κάτω από τη δι-
εύθυνση της οµάδας Σύδνεϋ Ολύ-
µπικ.
Το ντουέτο Γουώρεν και Μάρρυ κρά-
τησε 24 χρόνια και µάλιστα ο Μάρρυ 
υπερηφανευόταν ότι αυτό που έκαναν 
οι δυό τους ήταν κάτι πολύ σοβαρό, 
ήταν ιερή αποστολή!  
Και ποια λοιπόν ήταν η ιερή αποστο-
λή;  Όπως έλεγε ο Γουώρρεν:  «Θα 
πετύχουµε να κάνουµε το ποδόσφαι-
ρο το σπουδαιότερο άθληµα για την 
Αυστραλία και παγκοσµίως».  
Πράγµατι ο Λες Μάρρυ, σαν προστά-
της του Ποδοσφαίρου πήγε την οµά-
δα του στην Κίνα και στην Ευρώπη 
το 1984. Ο σεβασµός του κοινού της 
Αυστραλίας - και παγκοσµίως - υπήρ-
ξε πράγµατι µεγάλος.  Ο Λες Μάρρυ 
έγινε ο αγαπηµένος σύµβουλος για το 
∆ιεθνές Κύπελο της FIFA, του οργα-
νισµού World of Cups και βραβεύτη-

κε µε το µετάλλιο ΑΜ της Αυστραλίας 
και σειρά άλλων διακρίσεων στην 
Αυστραλία και στην Υδρόγειο.
Το 2004 πέθανε ο αδελφικός του 
φίλος, ο Γουώρεν και άφησε µια ορ-
γάνωση µε το όνοµά του, για να συ-
νεχίζεται η βοήθεια σε ό,τι έκανε ο 
Λες Μάρρυ για τον Αυστραλιανό και 
∆ιεθνή Αθλητισµό.
Το 2011 ο Μάρρυ δηµοσίευσε το βι-
βλίο του «Πώς έγινε το Αυστραλιανό 
Ποδόσφαιρο µια Παγκόσµια ∆ιεθνής 
Οργάνωση».
Ο Μάρρυ ήταν καλός φίλος, τίµιος 
και άµεµπτος σε όλες του τις δου-
λειές. Θα τον θυµόµαστε όλοι σαν 
τον πανέξυπνο, εµπνευσµένο αλλά 
ήρεµο και ευγενή άνθρωπο.  
Προσπαθούσε να µάθει Ελληνικά και 
µε ρωτούσε τι νόηµα είχε αυτή ή κά-
ποια άλλη λέξη. Πάντα µε χαιρετούσε 
µε χαµόγελο στα Ελληνικά «Γειά σου 
τι κάνεις;» και ρωτούσε να µάθει πως 
πήγαινε η δουλειά, αν είµαστε όλοι 
υπερήφανοι για τον πολυπολιτισµό 
στην Αυστραλία, και άλλα πολλά.
Ο Λες Μάρρυ υπήρξε ένας σπουδαί-
ος άνθρωπος, ευγενής συνάδελφος, 
καλός και ήρεµος µε χιούµορ και σο-
βαρότητα.
Ο Λες Μάρρυ ήταν και θα είναι για 
πάντα η εικόνα του καλού και αγαπη-
τού φίλου. 
Εκφράζω τα συλλυπητήριά µου στην 
γυναίκα του, τα παιδιά του,  εγγόνια 
και την ευρύτερη οικογένειά του.  
Αιωνία η µνήµη σου, εκλεκτέ φίλε.
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