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Οι πιστωτικές κάρτες καταστρέφουν τους ηλικιωµένους

ΟManfred Kohl είναι ένας από 
τους 1.9 εκατοµµύρια Αυ-
στραλούς που παλεύουν µε 
χρέη από πιστωτικές κάρτες. 

Ο 59χρονος αναγκάστηκε να χρεωθεί 
όταν η σύντροφός του αρρώστησε και 
έπρεπε να σταµατήσει να εργάζεται, 
µειώνοντας στο µισό το οικογενειακό 
εισόδηµα. Τότε άρχισε να χρησιµο-
ποιεί µια πιστωτική κάρτα, έβγαλε ένα 
προσωπικό δάνειο και τώρα χρωστάει 
$ 48.000 που δεν έχει καµία δυνατό-

τητα να αποπληρώσει. Είναι ένας από 
τους όλο και περισσότερους ηλικιω-
µένους Αυστραλούς που έχουν πέσει 
στην παγίδα του χρέους µέσω των 
πιστωτικών καρτών. «Χάνεις την πε-
ρηφάνια σου»  δήλωσε ο κ. Kohl στο 
7.30. «Σταµατήσαµε να τρώµε κανονι-
κά, µειώσαµε την ηλεκτρική ενέργεια» 
είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα 
δάκρυά του. Ο κ. Kohl κερδίζει περί-
που 800 δολάρια την εβδοµάδα από τη 
δουλειά του.

Μαζί µε τη σύντροφό του, Helen Soo, 
σβήνουν τα φώτα στις 6:00 κάθε βράδυ 
και πάνε για ύπνο για να εξοικονοµή-
σουν ηλεκτρική ενέργεια. Κάνουν κρύα 
ντους, δεν ανάβουν τη θέρµανση και 
χρησιµοποιούν πέντε κουβέρτες στο 
κρεβάτι τους για να παραµείνουν ζε-
στοί.
Η κα Σο, 76 ετών, πάσχει από διαβή-
τη και έχει υψηλή αρτηριακή πίεση. 
Τα προβλήµατα υγείας της ανάγκασαν 
τη γυναίκα να σταµατήσει να εργάζεται 

πριν από δύο χρόνια. «Όλη τη ζωή µου 
δεν είχα ποτέ χρέος. Αυτή είναι η πρώ-
τη φορά» είπε ο κ. Kohl.
Σύµφωνα µε την οικονοµική συµβου-
λευτική υπηρεσία του Στρατού Σωτη-
ρίας Moneycare, οι ηλικιωµένοι Αυ-
στραλοί ζητούν όλο και περισσότερο 
βοήθεια για τη διαχείριση του χρέους 
τους. Πριν από δέκα χρόνια, ηλικί-
ας 55 ετών και άνω ήταν το 19% των 
πελατών της. Κατά το οικονοµικό έτος 
2017/18, το αντίστοιχο ποσοστό έφτα-
σε το 26%.
Ο πιο συνηθισµένος λόγος για τον 
οποίο οι άνθρωποι ζητούν οικονοµική 
βοήθεια είναι το χρέος από πιστωτικές 
κάρτες (49%), ακολουθούν τα προσω-
πικά δάνεια (30%) και τέλος το χρέος 
προς εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας 
(25%).
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Απο-
στολής Wesley, αιδεσιµότατο Keith 
Garner, όλο και πιο πολλοί ηλικιωµέ-
νοι πέφτουν στην παγίδα των χρεών 
από πιστωτικές κάρτες.
«Αν δεν έχετε καλό εισόδηµα, είναι ένας 
τρόπος να ζεις» δήλωσε. «Πληρώνεις 
έναν λογαριασµό και ελπίζεις ότι την 
επόµενη φορά που θα έρθει θα έχεις 
βρει έναν τρόπο να το σταµατήσεις, εί-
ναι από τα πιο λυπηρά πράγµατα» είπε 
και παρότρυνε όποιον αντιµετωπίζει 
τέτοιο πρόβληµα να απευθυνθεί στις 
αρµόδιες υπηρεσίες για να βοηθηθεί.

Κρίση στον ιδιωτικό κλάδο υγείας  
Μια νέα έκθεση του Ινστιτούτου Grattan παρουσιάζει µια ζοφερή εικόνα του ιδιωτικού συστήµατος υγείας της Αυστραλίας 
και αναφέρει ότι αυτό γίνεται όλο και πιο άδικο, δαπανηρό και µπερδεµένο. Επίσης, προειδοποιεί ότι η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα αντιµετωπίσει κρίση αν δεν προβεί σε επείγουσες µεταρρυθµίσεις.
Σύµφωνα µε την έκθεση, αν οι σηµερινές τάσεις συνεχιστούν, οι νέοι και υγιείς άνθρωποι θα εγκαταλείψουν την ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας, µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγαλύτερο ποσοστό αρρώστων, γηραιότερων και δαπανηρών ασφαλισµέ-
νων, οδηγώντας την Αυστραλία σε µια «κατακόρυφη αύξηση των θανάτων». Τα ασφάλιστρα θα συνεχίσουν να ανεβαί-
νουν, µε συνέπεια την αποχώρηση περισσότερων υγειών ασφαλισµένων και την πίεση προς τους ασφαλιστές για µείωση 
του κόστους.
Το κορυφαίο αντιπροσωπευτικό σώµα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, το Private Health Care Australia, συµφώνησε ότι η 
αποχώρηση των νέων αποτελεί µια πρόκληση για τον κλάδο. Η διευθύνουσα σύµβουλός του, Rachel David, δήλωσε ότι 
οι ιδιωτικοί ασφαλιστές υγείας, όπως και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τους µεγαλύτερης 
ηλικίας και πιο άρρωστους ασθενείς. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας παίζει σηµαντικό ρόλο 
στην αποσυµφόρηση των δηµόσιων νοσοκοµείων. «Γνωρίζουµε ότι, αν η συµµετοχή µειωνόταν από 45% σε 30%, θα 
υπήρχαν επιπλέον δέκα εκατοµµύρια άνθρωποι στις λίστες αναµονής των νοσοκοµείων».
Ο εκπρόσωπος του υπουργού υγείας Greg Hunt, δήλωσε ότι «η Αυστραλία έχει ένα από τα καλύτερα συστήµατα υγείας 
στον κόσµο που, υποστηρίζεται από ιδιωτική και δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη».




