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Αυξάνεται η ακραία φτώχεια στην 
Αυστραλία, λέει ο Στρατός Σωτηρίας

80χρονη σε υποστήριξη ζωής πέθανε λόγω διακοπής ρεύματος

νος ζει με λιγότερα από 6 $ την ημέρα για 
να ξοδέψει ή να αποταμιεύσει, αφού έχει 
πληρώσει για τα βασικά έξοδα διαβίωσής 
του, όπως στέγαση, φαγητό, υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, υγεία και καύσιμα.

κοπή ενέργειας, οι πάροχοι οφείλουν 
να ειδοποιούν τους πελάτες που χρη-
σιμοποιούν υποστήριξη ζωής τέσσερις 
ημέρες πριν, αλλά σε περίπτωση ξαφνι-
κής διακοπής ρεύματος, δεν απαιτείται 

«Σε πολλές περιπτώσεις, βλέπουμε αν-
θρώπους που παλιότερα πρόσφεραν εθε-
λοντικά βοήθεια ή χρήματα και χρόνο για 
να βοηθήσουν τον Στρατό Σωτηρίας να 
έρχονται σε εμάς για βοήθεια» είπε.

να επικοινωνήσουν μαζί τους.
Αντίθετα, προτρέπουν τους ευάλωτους 
πελάτες να έχουν εφεδρική μπαταρία ή 
γεννήτρια και να καλούν το 000 σε πε-
ρίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δ
εκάδες χιλιάδες Αυστραλοί βυ-
θίζονται στην ακραία φτώχεια 
εν μέσω της κρίσης του κόστους 
ζωής, με τους πιο ευάλωτους να 

αναγκάζονται να λαμβάνουν απεγνωσμέ-
να μέτρα για να επιβιώσουν, αναφέρει 
σχετική έκθεση που κοινοποιήθηκε αυτή 
τη βδομάδα.
Όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Στρατού 
Σωτηρίας, η έξαρση της φτώχειας τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες σημαίνει ότι 
πολλοί, στην προσπάθειά τους να ανταπε-
ξέλθουν οικονομικά στις βασικές ανάγκες 
διαβίωσης, παραλείπουν γεύματα.
«Όλοι περνούν δύσκολα αυτή τη στιγμή, 
αλλά για όσους ήδη δυσκολεύονταν, η 
κρίση κόστους ζωής καθιστά σχεδόν αδύ-
νατη την επιβίωση» δήλωσε προχτές ο 
Stuart Glover, γραμματέας της αποστολής 
του Στρατού Σωτηρίας.
«Έχουμε δει μια σημαντική αύξηση στους 
καθημερινούς Αυστραλούς που έχουν πέ-
σει στα άκρα του οικονομικού φάσματος 
τον τελευταίο χρόνο».
Μια έρευνα σε 1.700 άτομα που χρησι-
μοποίησαν τις υπηρεσίες του Στρατού 
Σωτηρίας τους τελευταίους 12 μήνες δι-
απίστωσε ότι το 93% δυσκολεύονται να 
αγοράσουν βασικά είδη.
Ο κ. Glover είπε ότι ο τυπικός ερωτώμε-

Ο 
γιος μιας γυναίκας που ζούσε 
με μηχανική υποστήριξη ζητά 
από τις εταιρείες ενέργειας να 
λάβουν μέτρα, αφού η μητέρα 

του πέθανε κατά τη διάρκεια μιας δια-
κοπής ρεύματος στα κεντροδυτικά της 
ΝΝΟ.
Η Gloria Shea, 80 ετών, που ζούσε στο 
Dubbo, βασιζόταν σε μηχάνημα υπο-
στήριξης για οξυγόνο, καθώς έπασχε 
από εμφύσημα.
Το μηχάνημα της γυναίκας απενεργο-
ποιήθηκε στη διάρκεια ενός απροσδό-
κητου μπλακάουτ ενώ κοιμόταν, περί-
που στις 5 το πρωί της 8ης Μαΐου.
Ούτε η Shea ούτε ο γιος της Brian, που 
έμενε μαζί της, δεν ειδοποιήθηκαν από 
την εταιρεία τους ή τον πάροχο δικτύου 
Essential Energy.
«Δεν ήταν έτοιμη να πεθάνει» είπε ο 
Brian. «Ήταν γεμάτη ζωή και ενέργεια, 
είχε σχεδιάσει τι θα έκανε την επόμε-
νη μέρα. Αν υπήρχε ένα αυτοματοποι-
ημένο σύστημα που να στέλνει sms, θα 
μπορούσα να είμαι εκεί σε 30 δευτερό-
λεπτα. Θα την είχαμε βοηθήσει, θα της 
δίναμε τις φιάλες οξυγόνου της».
Η μηχανή οξυγόνου ήταν νοικιασμένη 
και δεν είχε εφεδρική μπαταρία.
Εάν επίκειται προγραμματισμένη δια-
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