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FXΚαλέστε το 1300 660 550
ή επισκεφθείτε το delphibank.com.au

Delphi Bank – Τμήμα της Bendigo και Adelaide Bank Limited, ABN 11 068 049 178 AFSL / Αριθμός Αυστραλιανής Χρηματοπιστωτικής  Άδειας 237879. 
Άδεια διαγωνισμός LTPS/17/13215.  

Συγχαρητήρια στην Α. Νικολάου που κέρδισε δύο εισιτήρια μετ’ επιστροφής για την Ελλάδα!

H Delphi Bank ανακοινώνει τον νικητή του 2017 FX Competition!

ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΡΟΣ

… το κόστος της βασικής διαβίωσης

Σελ. 3

Το ταχέως αυξανόμενο κόστος των προϊόντων πρώτης 
ανάγκης, όπως η στέγαση, η ενέργεια και η εκπαίδευση, 
ωθεί τα νοικοκυριά σε ολοένα μεγαλύτερα χρέη, σύμφω-
να με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Αυστραλίας (ABS). Η έρευνα της περιόδου 2015-16 δεί-
χνει ότι το χρέος των νοικοκυριών έχει διπλασιαστεί από 
το 2003-4, με τη μέση οικογένεια να χρωστάει 169.000 
δολάρια και το χρέος των ακινήτων αντιπροσωπεύει σχε-

δόν το 90%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1984 ο κόσμος ξό-
δευε τα μεγαλύτερα ποσά σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα 
ποτά, ενώ η στέγαση ήταν η τρίτη υψηλότερη κατηγορία, 
αντιπροσωπεύοντας μόνο το 13% των δαπανών. Ωστόσο, 
το ποσοστό που δαπανάται για την εκπαίδευση έχει υπερ-
διπλασιαστεί τα τελευταία 32 χρόνια, ενώ τα χρήματα που 
δαπανώνται για ρούχα και υποδήματα έχουν μειωθεί κατά 
το ήμισυ. 
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Δρ Βασiλησ αΔραχτaσ:  
Νίκος Καζαντζάκης  
(1883-1957): Eξήντα  
χρόνια μετά…

Η ελλ. κοινότητα τίμησε 
στο Nelson Bay τη θυσία 
των Anzacs για την Ελλά-
δα κατά τον Ά και Β́  Π.Π.  

Αλλάζει η νομοθεσία  
για τα μέσα ενημέρωσης 
με την υποστήριξη  
του Νικ Ξένοφων  

Ενορια - Κοινοτητα αγ. ιωαννη: 
Ρεπορτάζ και φωτό  
από το Φεστιβάλ Let’s  
Go Greek Parramatta
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