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Μήνυμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο 
Καλω� ς ή� ρθατε στό ενήμερωτικό�  δελτι�ό τόυ Οκτωβρι�όυ των 
AMCS με τό θε�μα τής Συ� νδεσής. Περισσό� τερό από�  πότε�, ή 
συ� νδεσή μα� ς επιτρε�πει να ζόυ� με πιό ευτυχισμε�νή και πιό 
υγιή�  ζωή� .

Γιόρτα� σαμε πρό� σφατα τήν Ημε�ρα R U OK? (Ει�στε Καλα� ;) 
στις 9 Σεπτεμβρι�όυ ρωτω� ντας ό ε�νας για τήν υγει�α τόυ 
α� λλόυ. Σας παρακαλω�  να αφιερω� σετε χρό� νό για να 
πρόσπαθή� σετε να επικόινωνή� σετε με φι�λόυς, με�λή τής 
όικόγε�νειας ή�  γει�τόνες.

Πρό� σφατα, συνεργαστή� καμε με τό ABC, και τις εφήμερι�δες 
Star Weekly και Geelong Independent για να μόιραστόυ� με 
ιστόρι�ες πελατω� ν Πακε�των Κατ’ Οι�κόν Φρόντι�δας και να 
συνήγόρή� σόυμε εκ με�ρόυς ήλικιωμε�νων από�  δια� φόρες 
εθνότικε�ς όμα� δες.

Η Διεθνή� ς Ημε�ρα Ηλικιωμε�νων γιόρτα� στήκε τήν 1ή 
Οκτωβρι�όυ τόνι�ζόντας τή σήμαντική�  συμβόλή�  των 
ήλικιωμε�νων στήν κόινωνι�α και ευαισθήτόπόιω� ντας 
σχετικα�  με τις πρόκλή� σεις πόυ αυτόι� αντιμετωπι�ζόυν.

Όπως πα� ντα, μει�νετε ασφαλει�ς και να θυμα� στε, αν 
μπόρόυ� με να βόήθή� σόυμε, θα τό κα� νόυμε. Αγαπα� με 
αυτό�  πόυ κα� νόυμε και χαιρό� μαστε να υπόστήρι�ζόυμε 
α� λλόυς ανθρω� πόυς πόυ γνωρι�ζετε και όι όπόι�όι μπόρει� να 
ωφελόυ� νται από�  τή φρόντι�δα μας.

Η αρθρι�τιδα ει�ναι μια κόινή�  πα� θήσή στήν Αυστραλι�α, 
πόυ επήρεα� ζει 1 στα πε�ντε α� τόμα ό� λων των 
ήλικιω� ν και ό� λων των κόινωνικω� ν στρωμα� των, 
συμπεριλαμβανόμε�νων των παιδιω� ν. 2.4 εκ. πα� σχόντες 
ει�ναι σε ήλικι�α εργασι�ας. Καθω� ς ό πλήθυσμό� ς γερνα� , 
ό αριθμό� ς των ατό� μων με αρθρι�τιδα αυξα� νεται. Οι 
τρε�χόυσες τα� σεις, συ� μφωνα με τήν Access Economics, 
δει�χνόυν ό� τι «Έως τό 2050, επτα�  εκατόμμυ� ρια 
Αυστραλόι� θα υπόφε�ρόυν από�  κα� πόια μόρφή�  
αρθρι�τιδας». 

Με πα� νω από�  120 διαφόρετικόυ� ς τυ� πόυς αρθρι�τιδας 

πόυ ε�χόυν ως απότε�λεσμα πό� νό, δυσκαμψι�α των 
αρθρω� σεων και μειωμε�νή κινήτικό� τήτα, ή ε�γκαιρή 
παρε�μβασή μπόρει� να καθυστερή� σει τή νό� σό.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο αρθρίτιδας 
για εσάς.

Αν και ή αρθρι�τιδα δεν ει�ναι ακό� μή θεραπευ� σιμή, 
δια� φόρα φαρμακευτική�  και μή φαρμακευτικα�  με�σα 
μπόρόυ� ν να αντιμετωπι�σόυν τα συμπτω� ματα. Μιλή� στε 
με τόν γιατρό�  σας πριν δόκιμα� σετε θεραπει�ες. 

Διατηρήστε ένα υγιές βάρος 

Τα επιπλε�όν κιλα�  ασκόυ� ν πι�εσή σε αρθρω� σεις πόυ 
φε�ρόυν βα� ρός,  ό� πως ει�ναι όι γόφόι� και τα γό� νατα.

Έχετε υπό έλεγχο το ζάχαρο στο αίμα σας 

Ακόλόυθή� στε μια υγιεινή�  δι�αιτα.

Άσκηση

Η α� σκήσή απόμακρυ� νει τήν πι�εσή τόυ υπερβόλικόυ�  
βα� ρόυς στις αρθρω� σεις σας και ενισχυ� ει τόυς μυς 
πρόστατευ� όντα� ς τόυς από�  πρό� σθετή φθόρα�  και ρή� ξή. 
Για να μεγιστόπόιή� σετε τα όφε�λή να κα� νετε εναλλα� ξ 
αερόβικε�ς δραστήριό� τήτες, ό� πως περπα� τήμα ή�  κόλυ� μπι, 
και ασκή� σεις ενδυνα� μωσής. Επιπλε�όν, να κα� νετε 
ασκή� σεις ε�κτασής, για να διατήρή� σετε τήν ευελιξι�α σας 
και τό ευ� ρός των κινή� σεω� ν σας.

Elizabeth Drozd
CEO, AMCS

Η γωνιά του νοσηλευτή – 
Επίγνωση της αρθρίτιδας

«Η Σύνδεση μάς 
επιτρέπει να ζούμε πιο 

ευτυχισμένη και πιο 
υγιή ζωή».

«2.4 εκ. πάσχοντες είναι σε 
ηλικία εργασίας».
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Αυτή η φωτογραφία ελήφθη πριν από την πανδημία.

Αποφύγετε τους τραυματισμούς

Με τήν πα� ρόδό τόυ χρό� νόυ, όι αρθρω� σεις μπόρει� να 
φθαρόυ� ν. Όταν τραυματι�ζετε τις αρθρω� σεις σας, μπόρει� 
να κα� νετε ζήμια�  στόν χό� νδρό και να πρόκαλε�σετε 
φθόρα�  και ρή� ξεις ταχυ� τερα.

Προστατεύστε τις αρθρώσεις σας 

Οι σωστε�ς τεχνικε�ς ό� ταν κα� θεστε, εργα� ζεστε και 
σήκω� νετε βα� ρός μπόρόυ� ν να πρόστατευ� σόυν τις 
αρθρω� σεις από�  τις καθήμερινε�ς καταπόνή� σεις. Για 
παρα� δειγμα, να σήκω� νετε με τα γό� νατα και τόυς 
γόφόυ� ς σας, ό� χι με τήν πλα� τή σας, ό� ταν σήκω� νετε 
αντικει�μενα. Επι�σής, να μεταφε�ρετε αντικει�μενα 
κρατω� ντας τα κόντα�  στό σω� μα σας, για να μειω� νετε 
τήν καταπό� νήσή στόυς καρπόυ� ς σας. 

Τρώτε ψάρι δύο φορές την εβδομάδα 

Ψα� ρια ό� πως ό σόλόμό� ς, ή πε�στρόφα, τό σκόυμπρι� και όι 
σαρδε�λες ει�ναι πλόυ� σια σε Ωμε�γα-3 λιπαρα�  όξε�α, ε�χόυν 
πόλλα�  όφε�λή για τήν υγει�α και μπόρόυ� ν να μειω� σόυν 
τις φλεγμόνε�ς τόυ σω� ματός. 

Μια μαθηματική σύνδεση
Γνωριμι�α με τήν Rose Ogle, 88 ετω� ν, και τόν Ben Ogle, 93 ετω� ν, πελα� τες Πακε�τόυ Κατ’ Οι�κόν Φρόντι�δας  
των AMCS. 

Ζόυν στή Μελβόυ� ρνή, ενω�  όι δι�δυμόι εγγόνόι� τόυς, ό Ethan και ό Aidan, τεσσα� ρων ετω� ν, κατόικόυ� ν στή Βιρτζι�νια 
των ΗΠΑ.

Στό πλαι�σιό τής πρόσχόλική� ς μα� θήσής στό σπι�τι, τα αγό� ρια απε�κτήσαν ενδιαφε�ρόν για τήν αριθμήτική� . Η Rose και 
ό Ben λαμβα� νόυν email και βι�ντεό, στα όπόι�α τα αγό� ρια δει�χνόυν τις ικανό� τήτε�ς τόυς. Σε αντα� λλαγμα, τό ζευγα� ρι 
στε�λνει επιπλε�όν μαθήματικα�  πρόβλή� ματα.

«Πα� ντα αγαπόυ� σα τα μαθήματικα� », λε�ει ό Ben. «Στό παρελθό� ν, τα παιδια�  μόυ, τα εγγό� νια και όι γει�τόνες πόλλε�ς 
φόρε�ς ζήτόυ� σαν τή βόή� θεια�  μόυ».

Οι αριθμόι� διατήρόυ� ν τις όικόγε�νειες συνδεδεμε�νες, παρ’ ό� λό πόυ  
τις χωρι�ζόυν 16,000 χιλιό� μετρα.



Γνωριμία με την 
Anastasia Piejko
Πελα� τισσα Πακε�τόυ Κατ’ Οι�κόν Φρόντι�δας

Οι AMCS ε�χόυν πόλλόυ� ς ενδιαφε�ρόντες 
πελα� τες πόυ ε�ζήσαν τόν πό� λεμό, στόυς όπόι�όυς 
περιλαμβα� νεται ή Anastasia. Γεννήμε�νή στήν 
Πόλωνι�α τό 1923, μιλα� ει Πόλωνικα� , Γερμανικα�  
και Αγγλικα� .

Σε ήλικι�α 14 ετω� ν, κατα�  τή δια� ρκεια τόυ Β΄ 
Παγκόσμι�όυ Πόλε�μόυ, όι Γερμανόι� κατακτήτε�ς 
τής Πόλωνι�ας τήν εκτό� πισαν με τή βι�α στή 
Γερμανι�α για καταναγκαστική�  εργασι�α. Εκει�, 
υπόχρεω� θήκε να κα� νει βαρια�  σωματική�  εργασι�α 
σε ε�να αγρό� κτήμα και να φρόντι�ζει τα παιδια�  
τόυ ιδιόκτή� τή. 

Παρα�  τις σκλήρε�ς εμπειρι�ες τής, ανταπόδι�δει 
τακτικα�  στήν κόινό� τήτα με�σω τόυ 
εθελόντισμόυ� . 

Ερχόμό� ς στήν Αυστραλι�α 

Τό 1950, ή Anastasia, ό συ� ζυγό� ς τής και τα δυ� ό 
παιδια�  τόυς μετακό� μισαν στήν Αυστραλι�α. 

«Ήμόυν ευτυχισμε�νή πόυ ξεκινόυ� σα μια νε�α 
ζωή�  σε μια ελευ� θερή χω� ρα. Απόκτή� σαμε ακό� μα 
μι�α θυγατε�ρα, τή Maria», λε�ει ή Anastasia. 
«Έκανα πόλλε�ς φι�λες, διαφόρετική� ς καταγωγή� ς. 
Βόήθόυ� σαμε ή μι�α τήν α� λλή, μόιραζό� μασταν 
δόυλειε�ς και περνόυ� σαμε ελευ� θερό χρό� νό μαζι�».

Μετα�  τόν θα� νατό τόυ συζυ� γόυ τής 
ξαναπαντρευ� τήκε.

Εργασι�α 9 με 5
Εξαιτι�ας τής πρόθυμι�ας τής για μα� θήσή, τής 
δυ� ναμής και τής απότελεσματικό� τήτα� ς τής, ή 
Anastasia εργα� στήκε σε πόλλε�ς δόυλειε�ς.

Εξαιτι�ας τής πρόθυμι�ας τής για μα� θήσή, τής 

«Χειριζόμουν βαριά μηχανήματα 
και έκανα δουλειές που 

κανονικά ήταν για άνδρες».

Κα� νε τό καλό�  και ρι�ξ’ τό στό γιαλό�
Η Anastasia ή� ταν από�  τόυς πρω� τόυς εθελόντε�ς 
για τό χτι�σιμό τόυ Millennium House, πόυ ανή� κει 
στις AMCS, τή δεκαετι�α τόυ 1950. Ο χω� ρός επι� τόυ 
παρό� ντός ανακαινι�ζεται για να πραγματόπόιόυ� ν 
εργαστή� ρια κόινότικε�ς όμα� δες, για εκπαι�δευσή 
και κατα� ρτισή, καθω� ς και για πόλιτιστικε�ς και 
όικόγενειακε�ς γιόρτε�ς.

Στις αρχε�ς τής δεκαετι�ας τόυ 1990, ή Anastasia 
ή� ταν ή πρω� τή πόυ συγκε�ντρωσε χρή� ματα για τήν 
αγόρα�  γής για τό Πόλωνικό�  Κε�ντρό Αθλήτισμόυ�  
και Αναψυχή� ς στό Albion. 

«Βόή� θήσα επι�σής με τόν Πόδόσφαιρικό�  Συ� λλόγό 
Polonia και α� λλες αθλήτικε�ς εκδήλω� σεις», θυμα� ται.  

Η ζωή�  ό� πως τήν ξε�ρόυμε

Στα 98 τής χρό� νια, ει�ναι γεμα� τή ενε�ργεια και 
πρόσφε�ρει βόή� θεια και πρακτικε�ς ιδε�ες σε ό� πόιόν 
ε�χει ανα� γκή.

«Πλε�κω σκόυ� φόυς, κασκό� λ και γα� ντια και τα 
δωρι�ζω σε νόσόκόμει�α και φιλανθρωπικε�ς 
όργανω� σεις», εξήγει� ή Anastasia.

Στόν ελευ� θερό χρό� νό τής, απόλαμβα� νει τό Μπι�νγκό 
και εξό� δόυς με τήν Πόλωνική�  κόινωνική�  όμα� δα τής.

Έχει 12 εγγό� νια, 24 δισε�γγόνα και επτα�  
τρισε�γγόνα.

Η εμπειρι�α από�  τις AMCS
Η Anastasia λαμβα� νει υπήρεσι�ες υπόστή� ριξής 
για πρόσωπική�  φρόντι�δα, καθα� ρισμα, ψω� νια 
και μαγει�ρεμα. Οι AMCS όργανω� νόυν επι�σής 
τα ιατρικα�  ραντεβόυ�  τής και τή φρόντι�δα 
φυσιόθεραπει�ας τής. 
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Προφίλ προσωπικού
Kazia Litewka 
Υπάλληλος υποστήριξης
1. Πόσον καιρό εργάζεσαι στις AMCS;

Εργα� ζόμαι στις AMCS για πα� νω από�  20 χρό� νια. Οι ευθυ� νες μόυ 
περιλαμβα� νόυν κατ’ όι�κόν φρόντι�δα, πρόσωπική�  φρόντι�δα, 
συ� ντόμή ανα� παυλα για φρόντιστε�ς και συντρόφια� . Απόλαμβα� νω 
τήν υπόστή� ριξή πελατω� ν σαν τήν Anastasia (βλ. σελ. 4). Ο ρό� λός μόυ 
μόυ�  δι�νει ευκαιρι�α να γνωρι�ζω α� τόμα διαφόρετική� ς καταγωγή� ς και 
κόυλτόυ� ρας, ό� πως Κρόα� τες, Γερμανόυ� ς, Έλλήνες, Ιταλόυ� ς, Πόλωνόυ� ς 
και Ρω� σόυς. Μαθαι�νω από�  τις εμπειρι�ες τόυς και μόιραζό� μαστε ιδε�ες.

2. Πες μας για τον ρόλο σου.

Μόυ αρε�σει να βλε�πω τόυς πελα� τες ευτυχισμε�νόυς και 
χαμόγελαστόυ� ς, ό� ταν τόυς βόήθω�  στις δόυλειε�ς τόυ σπιτιόυ� , ό� ταν 
επισκεπτό� μαστε μια τόπική�  καφετερι�α, ό� ταν περπατόυ� με στό πα� ρκό 
ή�  συζήτόυ� με ενδιαφε�ρόντα θε�ματα. 

Η όμα� δα των Συμβόυ� λων Φρόντι�δας, των Συντόνιστω� ν Φρόντι�δας 
και των Διευθυντω� ν ει�ναι πόλυ�  βόήθήτική�  ό� ταν ανακόινω� νει 
δια� φόρα θε�ματα. Παρε�χόυν εξαιρετικε�ς συμβόυλε�ς για τήν 
πρόετόιμασι�α για εργασι�α με νε�όυς πελα� τες.

3. Πες μας για τον εαυτό σου.

Τό 1981 μετανα� στευσα στήν Αυστραλι�α από�  τήν Πόλωνι�α με τόν 
συ� ζυγό�  μόυ και τό τετρα� χρόνό γιό�  μας. Χα� ρή σε συγγενει�ς και 

φι�λόυς πόυ ή� ταν ή� δή εδω� , πρόσαρμό� στήκα α� νετα και ε�μαθα 
να μιλα� ω Αγγλικα� , βρή� κα δόυλειε�ς και γνω� ρισα ανθρω� πόυς. 

Ήμόυν ευτυχισμε�νή πόυ ζόυ� σα στήν Αυστραλι�α, ό� πόυ 
μπόρόυ� σα να μεγαλω� σω παιδια�  συνεχι�ζόντας συγχρό� νως 

τις Πόλωνικε�ς παραδό� σεις. Μετα�  από�  αρκετα�  
χρό� νια, απε�κτήσα ακό� μή δυ� ό γιόυ� ς και τω� ρα δυ� ό 

αξιαγα� πήτα εγγό� νια. Μιλω�  κυρι�ως Πόλωνικα�  στό 
σπι�τι και γνωρι�ζω λι�γα Κρόατικα�  και Ρωσικα� .

Όταν πρωτόε�φτασα, εργα� στήκα 

ως εθελό� ντρια στόν τόπικό�  
Πόλωνικό�  πόδόσφαιρικό�  συ� λλόγό 
ως γραμματε�ας τής επιτρόπή� ς. 
Όπως και ή πελα� τισσα Πακε�τόυ 
Κατ’ Οι�κόν Φρόντι�δας Anastasia, 
υπόστήρι�ζω επι�σής τήν Πόλωνική�  
Λε�σχή Αθλήτισμόυ�  και Αναψυχή� ς και 
σχεδια� ζω ειδικε�ς εκδήλω� σεις.

Μόυ αρε�σει να μαγειρευ� ω, να 
διαβα� ζω, να ακόυ� ω, να περπατω� , 
να κα� νω παρε�α με α� λλόυς και να 
βλε�πω ντόκιμαντε�ρ για τήν υγει�α και 
τήν ιατρική�  (τό Ιατρικό�  Δελτι�ό στό 
Ραδιό� φωνό ABC).

Οι AMCS πρόσλαμβα� νόυν Υπαλλή� λόυς 
Υπόστή� ριξής. Για πλήρόφόρι�ες σχετικα�  
με τόν ρό� λό, επικόινωνή� στε με τήν Eva, 
Υπα� λλήλό Ανθρω� πινόυ Δυναμικόυ� , 
στό eva.ata@amcservices.org.au ή�  στό 
0481 245 220.

δυ� ναμής και τής απότελεσματικό� τήτα� ς τής, ή 
Anastasia εργα� στήκε σε πόλλε�ς δόυλειε�ς. 

«Οι Υπα� λλήλόι Υπόστή� ριξή� ς μόυ ό� πως ή Kazia 
(στό παρό� ν ενήμερωτικό�  δελτι�ό) και ό Janusz 
όργανω� νόυν τή μεταφόρα�  στήν κόινωνική�  
όμα� δα μόυ.  Επι�σής, μαγειρευ� ω μαζι� τόυς 
νό� στιμα φαγήτα�  ό� πως pierogi (Πόλωνικε�ς 
δι�πλες ζυμαρικω� ν)», λε�ει ή Anastasia. «Ει�μαι 

πα� ντα ικανόπόιήμε�νή με τις παρεχό� μενες 
υπήρεσι�ες. Οι Υπα� λλήλόι Υπόστή� ριξής και τό 
πρόσωπικό�  μιλόυ� ν Πόλωνικα�  και απόλαμβα� νω 
τήν παρε�α τόυς».

Για πλήρόφόρι�ες σχετικα�  με τα Πακε�τα Κατ’ 
Οι�κόν Φρόντι�δας επικόινωνή� στε με τήν Eloina, 
Συντόνι�στρια Εισαγωγω� ν,  στό eloina.zepeda@
amcservices.org.au ή�  στό 0432 099 225.
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Maribyrnong & Hobsons Bay Star Weekly

Έχασε τόν αδελφό�  τής ό� ταν αυτό� ς κό�λλήσε COVID-19 και 
δυσκόλευ� εται πόλυ�  να με�νει κλειδωμε�νή στό σπι�τι τής στό 
Seddon, αλλα�  ή 90χρόνή Francesca Catroppa εξακόλόυθει� να 
βρι�σκει λό�γόυς για να τραγόυδα� .
Αυτή�  ή τόπική�  πρόσωπικό�τήτα κα� θεται ε�ξω από�  τό σπι�τι 
τής, ό�πόυ κατόικει� εδω�  και 71 χρό�νια, και μιλα� ει στόυς 
διαβα� τες, ενω�  μερικε�ς φόρε�ς ξεσπα�  σε τραγόυ� δι για να 
ανεβα� σει τό ήθικό�  τό δικό�  τής και των α� λλων.
Ένα τραγόυ� δι ει�ναι τό Mamma, κλασικό�  τραγόυ� δι από�  τήν 
πατρι�δα τής τήν Ιταλι�α: «Mamma son tanto felice (Μαμα� , 
ει�μαι τό�σό ευτυχισμε�νή)».
Παρότρυ� νει τόυς α� λλόυς να εμβόλιαστόυ� ν, για να ε�χόυν όι 
α� νθρωπόι πιθανό�τήτες εναντι�όν τόυ κόρωνόϊόυ� .
Πε�ρυσι τόν Μα� ρτιό, ό αδελφό�ς τής, ό Francesco, 86 ετω� ν, 
πε�θανε ό� ταν κό�λλήσε COVID. «Ο αδελφό�ς μόυ πή�γε στό 
μεγα� λό κατα� στήμα για να αγόρα� σει κα� τι», ει�πε ή Francesca. 
«Όταν επε�στρεψε στό σπι�τι, ε�πεσε κα� τω».
 Μεταφε�ρθήκε στό Νόσόκόμει�ό τόυ Footscray, ό�πόυ ε�μαθε 
ό� τι ει�χε κόρωνόϊό� .
Πε�θανε υ� στερα από�  μια εβδόμα� δα.
Η Francesca δεν μπό�ρεσε να τόν δει στό νόσόκόμει�ό και δεν 
τής επιτρα� πήκε να παρευρεθει� στήν κήδει�α τόυ.
Οι Αυστραλιανε�ς Πόλυπόλιτισμικε�ς Κόινότικε�ς Υπήρεσι�ες 
(AMCS), με γραφει�α στό Maidstone και στό Geelong, 
υπόστήρι�ζόυν τή Francesca για να ζει στό σπι�τι τής και τήν 
πήγαι�νόυν στα ιατρικα�  τής ραντεβόυ� .
Τό πιό πρό�σφατό ή� ταν τήν Παρασκευή� , ό� ταν ή Francesca 
ε�λαβε τήν δευ� τερή δό�σή τόυ εμβόλι�όυ AstraZeneca.
Η υπα� λλήλός υπόστή�ριξής Tina Parisi, ή όπόι�α επισκεπτό�ταν 
τήν κα Catroppa μερικε�ς φόρε�ς καθήμερινα�  πε�ρυσι, πή�γε 
μαζι� τής τήν πρω� τή φόρα�  και ε�καναν τό εμβό�λιό μαζι�.
Η Tina ει�πε ό� τι μετα�  τήν πρω� τή δό�σή πή�γε στό σπι�τι με τή 
Francesca για να βεβαιωθει� ό� τι δεν υπή�ρχαν παρενε�ργειες. 
Και όι δυό�  τόυς δεν αισθα� νθήκαν καμι�α.
«Θεωρει� ό� τι αν όι α� νθρωπόι κα� νόυν τό εμβό�λιό, ι�σως 
μπόρόυ� με να αντιμετωπι�σόυμε τόν COVID», ει�πε ή Tina. 
«Χωρι�ς τό εμβό�λιό δεν ε�χόυμε καμι�α πιθανό�τήτα».
Η Francesca ει�πε ό� τι απόλαμβα� νει τήν παρε�α των α� λλων 
ανθρω� πων και ό� τι δυσκόλευ� εται πόλυ�  κατα�  τή δια� ρκεια τόυ 

λό�κνταόυν. 
«Κα� θόμαι ε�ξω από�  τήν μπρόστινή�  πό�ρτα τόυ σπιτιόυ�  μόυ... και 
ό� λόι ό�σόι περνόυ� ν στόν δρό�μό με ξε�ρόυν», ει�πε.
«Όλόι μόυ μιλόυ� ν. 
«Κα� θόμαι μπρόστα�  από�  τήν πό�ρτα ό�λή τή με�ρα από�  τις 7 
τό πρωι� και όι α� νθρωπόι πόυ πήγαι�νόυν στόν σταθμό�  [τόυ 
τρε�νόυ]... κα� θε με�ρα, κα� θε λεπτό� .
«Όλόι μόυ λε�νε ‘Γεια�  σόυ, πω� ς ει�σαι’. Μιλω�  σε ό� λόυς».
Η Francesca ει�πε ό� τι τό μή�νυμα�  τής πρός τόυς ανθρω� πόυς 
σχετικα�  με τόν COVID-19 ει�ναι να εμβόλιαστόυ� ν.
«Όταν ή�μασταν στήν Ιταλι�α, τόν καιρό�  τόυ πόλε�μόυ, ή�μόυν 10 
χρόνω� ν», ει�πε.
«Πόλλόι� στρατιω� τες πε�θαναν τόν καιρό�  τόυ πόλε�μόυ. Δεν 
υπή�ρχε καμι�α πιθανό�τήτα να τόυς θα� ψόυν.
«Πόλλή�  αρρω� στια από�  τόυς στρατιω� τες πόυ πε�θαιναν και 
τόυς α� φήναν στό ε�δαφός.
«Κα� θε με�ρα, ε�νας γιατρό� ς ερχό�ταν στήν πό�λή μόυ και ε�κανε 
στα παιδια� , σε ό� λόυς, μια ε�νεσή για να μήν κόλλή�σόυν τήν 
αρρω� στια.
«Τό ι�διό τω� ρα».

Το μήνυμα της αδελφής για το εμβόλιο

6 Σύνδεσή

Πελάτες Πακέτων Κατ’ Οίκον Φροντίδας των 
AMCS στις ειδήσεις 
Όσόι δεν είδατε τις ιστόρίες, μπόρείτε να βρείτε τα άρθρα στό ABC Online και στις εφήμερίδες 
Brimbank and North West Star Weekly, Geelong Independent, Maribyrnong & Hobsons Bay Star 
Weekly και Sunbury & Macedon Ranges Star Weekly.

Πάντότε χαιρόμαστε να μόιραζόμαστε τις ιστόρίες των πόικίλων πελατών μας.



Brimbank and North West Star Weekly

Tara Murray 
Ο Γιω� ργός Ρόυ� σόυ ε�χει γι�νει 
πραγματικό� ς καλλιτε�χνής κατα�  τή 
δια� ρκεια των λό� κνταόυν εξαιτι�ας τόυ 
COVID-19.
Παρ’ ό� λό πόυ δεν ει�χε πια� σει πότε� 
πριν στα χε�ρια τόυ μόλυ� βια και 
μαρκαδό� ρόυς, ό 94χρόνός κα� τόικός 
τόυ Sunshine North περνα� ει τω� ρα πόλυ�  
από�  τόν χρό� νό τόυ χρωματι�ζόντας και 
σχεδια� ζόντας.
Η θυγατε�ρα τόυ ή Υβό� ννή ει�πε ό� τι ει�δε 
μια νε�α πλευρα�  τόυ πατε�ρα τής πε�ρυσι, 
με τα καλλιτεχνή� ματα να τόυ φε�ρνόυν 
τερα� στια ευχαρι�στήσή.
«Κατα�  τή δια� ρκεια τόυ COVID τόν 
εισή� γαγε σ’ αυτό�  ή αδελφή�  μόυ, πόυ 
ει�ναι επαγγελματι�ας γραφι�στρια», ει�πε.
«Δόκι�μασε κραγιό� νια παστε�λ και 
ζωγρα� φιζε λόυλόυ� δια bottle brush. ει�ναι 
πόλυ�  περή� φανός για τό ε�ργό τόυ και τό 
δει�χνει σε ό� λόυς.
«Όλόι τω� ρα τόυ αγόρα� ζόυν χρωματιστα�  

μόλυ� βια και κραγιό� νια και πραγματικα�  
ε�χει απόρρόφήθει� σ’ αυτό�  σε μεγα� λό 
βαθμό� .
Η Υβό� ννή ει�πε ό� τι ό πατε�ρας τής ε�βαλε 
τα ε�ργα τόυ γυ� ρω στό σπι�τι και ει�πε ό� τι 
ει�χαν αναφε�ρει κα� τι για διόργα� νωσή 
μιας ε�κθεσής για τήν όικόγε�νεια ό� ταν 
χαλαρω� σει τό λό� κνταόυν.
Ει�πε ό� τι όι ζωγραφιε�ς ε�καναν τα 
πρα� γματα λιγό� τερό αγχωτικα�  γι’ αυτό� ν 
και τόυς βόή� θήσαν να εκτιμή� σόυν τή 
δια� θεσή πόυ ει�χε.
«Αν ει�χε ασχόλήθει� μ’ αυτό�  πριν από�  
καιρό� , θα ή� ταν πραγματικα�  καλό� ς 
σ’ αυτό� ». Η κ. Ρόυ� σόυ μόιρα� ζεται 
τήν αγα� πή τόυ για τα ε�ργα τόυ με 
φρόντιστε�ς από�  τήν όμα� δα των 
Αυστραλιανω� ν Πόλυπόλιτισμικω� ν 
Κόινότικω� ν Υπήρεσιω� ν (AMCS) πόυ τόν 
επισκε�πτόνται κα� θε εβδόμα� δα. 

Λαμβα� νει υπήρεσι�ες υγει�ας και μι�α 
φόρα�  τήν εβδόμα� δα τόν επισκε�πτεται 

ε�νας υπα� λλήλός υπόστή� ριξής για 
σκόυ� πισμα, σφόυγγα� ρισμα, ξεσκό� νισμα 
και συντή� ρήσή τόυ κή� πόυ τόυ.
Οι AMCS ε�χόυν εξετα� σει δια� φόρόυς 
τρό� πόυς για να επικόινωνόυ� ν με 
πελα� τες και να βεβαιωθόυ� ν ό� τι 
ει�ναι ασφαλει�ς κατα�  τή δια� ρκεια τής 
πανδήμι�ας.

Sunbury & Macedon Ranges Star Weekly

Η δημιουργία καρτών είναι πάλι μια επιλογή
Oliver Lees
Εν με�σω τόυ ε�κτόυ λό�κνταόυν τής Βικτω� ριας, μια κα� τόικός τόυ 
Sunbury χρήσιμόπόιει� τόν χρό�νό τής για ν ανακαλυ� ψει ξανα�  ε�να 
από�  τα χό�μπι τής – τή δήμιόυργι�α καρτω� ν.
Τό 2003, μετα�  από�  πό�νό στήν πλα� τή πόυ περιό�ρισε τήν 
ικανό�τήτα�  τής για εργασι�α, ή Angela Evans α� ρχισε να γεμι�ζει τόν 
χρό�νό τής δήμιόυργω� ντας κα� ρτες, ή κα� θε μια διακόσμήμε�νή με 
ε�να μόναδικό�  τρισδια� στατό σχε�διό λόυλόυδιόυ�  φτιαγμε�νό από�  
χαρτι� χειρότεχνι�ας.
Η Angela ει�πε ό� τι ε�φτιαχνε κα� ρτες για ό�λες τις περιστα� σεις αλλα�  

πότε� δεν χρε�ωνε τόυς πελα� τες τής.
Οι κα� ρτες ή� ταν τό�σό δήμόφιλει�ς, ει�πε, ω� στε συνε�ταξε ε�να 
δωρεα� ν διαδικτυακό�  φυλλα� διό με όδήγι�ες κατασκευή� ς για να τό 
χρήσιμόπόιή�σει ό�πόιός ή�θελε.
«Έχω ε�να πόλυ�  ερευνήτικό�  μυαλό� , κι ε�τσι μόυ α� ρεσε να βρι�σκω 
νε�α μότι�βα και να μπόρω�  να τό κα� νω να λειτόυργή�σει», ει�πε.
«Αλλα�  πιό πόλυ�  μόυ�  α� ρεσε να κα� νω τόυς ανθρω� πόυς 
ευτυχισμε�νόυς. Δια� λεγα ε�να α� τόμό από�  τις επαφε�ς μόυ και τόυ 
ε�στελνα μια κα� ρτα. Αν αυτό�  τόν ε�κανε να χαμόγελα� σει, αυτό�  
α� ξιζε περισσό�τερό από�  όπόιαδή�πότε πλήρωμή� .
Αλλα�  τό 2019, μετα�  τόν θα� νατό τόυ επι� 40 χρό�νια συζυ� γόυ τής, 
ή κα Evans ε�χασε τή θε�λήσή να συνεχι�σει τήν τε�χνή τής χωρι�ς 
κα� πόιόν να τής δι�νει κι�νήτρα.
«Ήταν ή ε�μπνευσή�  μόυ για να κα� νω πρα� γματα, ή� ταν πα� ντα εκει�, 
με υπόστή�ριζε και ενδιαφερό�ταν γι’ αυτό�  πόυ ε�κανα», ει�πε.
 «Τήν ήμε�ρα τής ανα� παυσή� ς τoυ με πή�γαινε σ’ ό�πόιό κατα� στήμα 
χειρότεχνι�ας ή�θελα να πα� ω. Όταν πε�θανε, τό ε�χασα. Και δεν 
μπό�ρεσα να επιστρε�ψω ξανα�  σ’ αυτό�».
Αυτό�  ή� ταν με�χρι πρό�σφατα, ό� ταν ή Angela «ξε�θαψε» τα παλια�  
τής ει�δή χειρότεχνι�ας με τή βόή�θεια τής φρόντι�στρια� ς τής, τής 
Magda. 
Εργαζό�μενή για τις Αυστραλιανε�ς Πόλυπόλιτισμικε�ς Κόινότικε�ς 
Υπήρεσι�ες, ή Magda επισκε�πτεται τακτικα�  τό σπι�τι τής Angela 
για να τή βόήθή�σει με τις δόυλειε�ς τόυ σπιτιόυ�  και ενδιαφε�ρθήκε 
για τό γεμα� τό χειρότεχνι�α παρελθό�ν τής.
«Έχει πρα� γματι ε�να αλήθινό�  ενδιαφε�ρόν για τις κα� ρτες μόυ, κι 
ε�τσι τό βλε�πω ως στό�χό να επιστρε�ψω στό να κα� νω αυτό�  πόυ 
αγαπω� », ει�πε ή Angela.
«Αυτό�  πρα� γματι ε�χει κα� νει καλα�  πρα� γματα για τήν καλή�  μόυ 
τυ�χή, ει�μαι ενθόυσιασμε�νή μ’ αυτό� . Ει�ναι μια νι�κή και για τις δυό 
μας και θα ει�ναι ωραι�ό να κα� νω κα� τι με τό ταλε�ντό μόυ».

Βρίσκοντας μια καινούργια αγάπη
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Ειδήσεις τόυ ABC
Η πλήρης έκταση του προβλήματος των αστέγων δεν είναι 
γνωστή

Norman Hermant

Η τελευταία απόγραφή υπόλόγισε ότι τό 15% τόυ άστεγόυ 
πλήθυσμόύ ήταν άνθρωπόι πόυ ήρθαν στήν Αυστραλία τα 
πρόήγόύμενα πέντε χρόνια. Αυτό είναι πάνω από τρεις φόρές τό 
μέγεθός αυτής τής όμάδας στόν γενικό πλήθυσμό.

Και στήν Έρευνα για τό Πρόβλήμα των Αστέγων στή Βικτώρια 
τό 2020, τό Κέντρό Πόλυπόλιτισμικής Νεόλαίας υπόλόγισε ότι 
νέόι άνθρωπόι με πρόσφυγική καταγωγή είναι 6 έως 10 φόρές 
πιό πιθανό να κινδυνεύσόυν να μείνόυν άστεγόι σε σύγκρισή με 
τα νεαρά άτόμα πόυ έχόυν γεννήθεί στήν Αυστραλία.

Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπήρεσία δήλωσε ότι είχε λάβει 
μέτρα για να μετρήσει με ακρίβεια τή σύνθεσή των πλήθυσμών 
των αστέγων στήν απόγραφή αυτόύ τόυ μήνα.

Δήλωσε ότι τό πρόσωπικό τής απόγραφής συνεργάζεται με 
όργανισμόύς πόυ υπόστήρίζόυν πόλιτισμικά και γλωσσικά 
πόικίλόυς πλήθυσμόύς (CALD) για τόν εντόπισμό άστεγων 
ατόμων στήν κόινότήτα. Και θα επισκεφτόύν περιόχές όπόυ 
είναι γνωστό ότι άνθρωπόι κόιμόύνται στόν δρόμό και θα 
πάρόυν συνεντεύξεις σε διάστήμα μιας εβδόμάδας. 

Αλλά υπήρεσίες πόυ εργάζόνται με πρόσφυγες και μετανάστες 
δήλωσαν ότι είναι δύσκόλό να ξέρόυμε τό εύρός τόυ 
πρόβλήματός, επειδή όι υπήρεσίες στέγασής και υπόστήριξής 
συχνά δεν καταγράφόυν δεδόμένα σχετικά με τό πόλιτισμικό και 
γλωσσικό υπόβαθρό.

«Θα τό περιέγραφα ως ένα κρυμμένό πρόβλήμα, επειδή δεν 
ξέρόυμε τήν πλήρή έκτασή τόυ», δήλωσε ή Elizabeth Drozd, 
επικεφαλής των Αυστραλιανών Πόλυπόλιτισμικών Κόινότικών 
Υπήρεσιών (AMCS).

Ο Οργανισμός τής υπόστήρίζει ήλικιωμένόυς Αυστραλόύς για να 
ζόυν στα δικά τόυς σπίτια. Οι περισσότερόι από τόυς πελάτες 
είναι μετανάστες. Πόλλόί έχόυν βιώσει συνθήκες αβεβαιότήτας 
ως πρός τή στέγασή μετά τή μετανάστευσή στήν Αυστραλία.

«Δεν είναι ασυνήθιστό για μετανάστες και πρόσφυγες να μήν 
έχόυν κανέναν εδώ», δήλωσε.

«Αν συνέβή κάτι και χρειάζεσαι βόήθεια, πόιόν μπόρείς να 
τήλεφωνήσεις στις 2:00 τό πρωί; ... Είσαι μόνό εσύ ή ό γιός σόυ 
και ή κόρή σόυ;»

Η έλλειψή υπόστήριξής καθιστά ευπαθείς τόυς ήλικιωμένόυς 
μετανάστες, ειδικά αν λήφθεί υπ’ όψή ότι αν έχόυν 

μεταναστεύσει με τήν εγγύήσή συγγενών, πόλλόί δεν 
δικαιόύνται επιδόματα τόυ Centrelink για έως και 10 χρόνια.

Κοιμούνται στη Λέσχη Lions περιμένοντας για στέγαση

Ο Rodolfo Cabuang και ή σύζυγός τόυ Erlinda Garcia ξέρόυν πόσό 
γρήγόρα μπόρόύν να αλλάξόυν τα πράγματα.

Ήρθαν στήν Αυστραλία από τις Φιλιππίνες τό 2007 με τήν 
εγγύήσή τής κόρής τόυς για να μείνόυν μαζί τής στή Μελβόύρνή. 
Όμως ύστερα από έναν χρόνό, εκείνή πέθανε.

«Μετά τόν θάνατό τής, έχόυμε μεγάλό πρόβλήμα, επειδή ό 
σύζυγός τής δεν μπόρεί να μας φιλόξενήσει στό σπίτι», είπε ή 
75χρόνή Erlinda Garcia.

«Είμαι φόβισμένή. Και είμαι πόλύ, πόλύ λυπήμένή, φυσικά, 
επειδή δεν έχόυμε χρήματα, δεν έχόυμε ένα μέρός να ζήσόυμε».

Τό ζευγάρι στράφήκε σε μια κόινότική εκκλήσία και κατέλήξε 
να κόιμάται σε μια Λέσχή Lions στό Footscray, στα δυτικά τής 
Μελβόύρνής. Έμειναν εκεί για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Τελικά, τόπόθετήθήκαν σ’ ένα διαμέρισμα δήμόσιας στέγασής. 
Οι AMCS τόυς βόήθήσαν να εξασφαλίσόυν Πακέτα Κατ’ Οίκόν 
Φρόντίδας τόσό για τήν Erlinda όσό και για τόν Rodolfo, 83 ετών. 
Αλλά γνωρίζόυν πόλλόύς μετανάστες πόυ απλώς δεν ξέρόυν πόύ 
να στραφόύν για βόήθεια. 

«Μερικόί από τόυς φίλόυς μας πόυ ζόυν εδώ για περισσότερα 
από 20 χρόνια, κι ακόμή δεν έχόυν τό πακέτό μέχρι τώρα», είπε 
ό Rodolfo.

Η Elizabeth Drozd, από τις AMCS,έχει δει αυτή τήν ιστόρία να 
συμβαίνει πόλλές φόρές.

«Μια όικόγένεια καταρρέει, μπόρεί να υπάρξει διαζύγιό, μπόρεί 
να συμβεί ατύχήμα στήν εργασία... ό αντίκτυπός τόυ ... μπόρεί να 
είναι πόλύ σήμαντικός».

Θα ήθελε να δει κυβερνήτική χρήματόδότήσή για ένα πιλότικό 
πρόγραμμα πόυ θα απευθύνεται στις μεγαλύτερες κόινότήτες 
μεταναστών για να διασφαλιστεί ότι αυτόί πόυ ζόυν σε συνθήκες 
αβεβαιότήτας θα λάβόυν βόήθεια. Και ελπίζει ότι ή απόγραφή θα 
μετρήσει με ακρίβεια τόν πλήθυσμό των αστέγων.

Αλλά πιστεύει ότι εκτός από αυτές τις ιδέες υπάρχει μια πιό 
βασική λύσή.

«Ο αριθμός των άστεγων ήλικιωμένων έχει πραγματικά αυξήθεί 
κατά 49% τα τελευταία 10 χρόνια», είπε.

«Δεν θα μιλόύσαμε για αστέγόυς... αν είχαμε επαρκή στέγασή για 
τόυς ανθρώπόυς».
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Geelong Independent
Η επιζήσασα του πολέμου Meta φτάνει τον ένα αιώνα
Luke Voogt

Η Meta Schameitat γεννήθήκε πριν από 100 χρόνια και μία 
ήμέρα σε μια χώρα πόυ δεν υπάρχει πια.

Η πρόγιαγιά από τό Geelong γιόρτασε τό όρόσήμό τόυ ενός 
αιώνα χθες, αφόύ επιβίωσε από τόν Β΄ Παγκόσμιό Πόλεμό 
και διέφυγε από τή Γερμανία όταν όι Ρώσόι κατέλαβαν τήν 
εξόυσία.

«Είμαι ακόμή εδώ!» δήλωσε στήν Independent.

Η Meta γεννήθήκε στις 6 Σεπτεμβρίόυ 1921 στό Memelland, 
ένα τμήμα τής Ανατόλικής Πρωσίας πόυ έγινε αυτόνόμό 
ύστερα από τόν Α΄ Παγκόσμιό Πόλεμό, μέχρι πόυ ή 
Λιθόυανία κατέλαβε τήν εξόυσία τό 1923.

Μεγάλωσε σ’ ένα μικρό χωριό χωρίς ήλεκτρικό ρεύμα, 
χρήσιμόπόιόύσαν λάμπες κήρόζίνής τή νύχτα και ή μήτέρα 
τής, χήρα τόυ Α΄ Παγκόσμίόυ Πόλέμόυ, μεγάλωσε μόνή τής 
αυτήν, τόυς δύό μεγαλύτερόυς αδελφόύς τής και, αργότερα, 
μια υιόθετήμένή αδελφή.

Στις αρχές τής δεκαετίας τόυ 1940, ή Meta, ό σύζυγός τής και 
ή τότε τριών ετών θυγατέρα τόυς Edita αναγκάστήκαν να 
πάνε σε στρατόπεδα πρόσφύγων στή δυτική Γερμανία, όπόυ 
πέρασαν αρκετά χρόνια κατά τή διάρκεια τόυ Β΄ Παγκόσμίόυ 
Πόλέμόυ.

Έφυγαν με τρένα τόν χειμώνα τόυ 1945, καθώς «ήρθαν όι 
Ρώσόι», πριν πάρόυν τό καράβι για τήν Αυστραλία.

Μετά από αρκετά χρόνια στήν επαρχιακή Βικτώρια και Νέα 
Νότια Ουαλία, μετακόμισαν στό Queenscliff και αργότερα 
στό Geelong.

Η Meta μεγάλωσε τήν Edita μόνή τής, μετά τόν χωρισμό τής 
από τόν σύζυγό τής τό 1955, και εργάστήκε για δεκαετίες 
στόυς Ομόσπόνδιακόύς Μύλόυς στό North Geelong.

Πιστεύει ότι ή μακρόζωία τής όφείλεται σε μια υγιεινή δίαιτα 
και σε μια κόυταλιά ψαρόλαδόυ τήν ήμέρα για τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες – πόλύ πριν γίνει τής μόδας.

«Εξακόλόυθώ να μαγειρεύω τό φαγήτό μόυ», είπε.

«Άρχισα νέα – μαγειρεύω για πάνω από 90 χρόνια».

Παρ’ όλα αυτά, καθώς ελάχιστή όρασή έχει απόμείνει στό 
αριστερό τής μάτι, χρειάζεται βόήθεια από καιρό σε καιρό με 
τό μαγείρεμα, τό καθάρισμα και άλλες καθήμερινές δόυλειές.

Ζει στό σπίτι τής με ένα πακέτό υπόστήριξής από τις 
Αυστραλιανές Πόλυπόλιτισμικές Κόινότικές Υπήρεσίες.

 «Δυσκόλεύόμαι να κόψω τις πατάτες και τα λαχανικά», είπε.

Δήλωσε στήν Independent ότι θα ήταν ευτυχισμένή να 
πεθάνει ειρήνικά μια νύχτα ύστερα από μια μακρά και γεμάτή 
ζωή.

«Αλλά κάθε πρωί ξυπνώ και δόξα τω Θεώ είμαι εδώ», 
πρόσθεσε.

Και ή όικόγένειά τής συνεχίζει να τήν στήρίζει, παρ’ όλό 
πόυ ό COVID-19 έχει περιόρίσει τήν ικανότήτά τόυς να τήν 
επισκέπτόνται.

«Είμαι τόσό ευτυχισμένόι όταν βλέπω τήν όικόγένειά μόυ και 
φίλόυς», είπε.

Η Meta έχει επίσής εξαιρετικές ικανότήτες στήν κήπόυρική, 
σύμφωνα με τήν εγγόνή τής Julia Dunscombe.

Η Meta Schameitat γιόρτάζει τα 100ά τής γενέθλια με τήν 
εγγόνή τής Julia Dunscombe. (Louisa Jones)

250441_08

«Αυτό πόυ τήν κράτήσε στή ζωή είναι ό κήπός τής», είπε ή 
Julia

«Σε όλή τής τή ζωή ασχόλείται με δόυλειές στόν κήπό.

«Νόμίζω ότι είναι μεγάλό κατόρθωμα γι’ αυτήν να φτάσει τα 
100 – είναι πεισματικά ανεξάρτήτή και εργάζεται σκλήρά όλή 
τής τή ζωή.

«Τό να βλέπει κανείς τις αλλαγές πόυ είχε στή ζωή τής, τό ότι 
πέρασε πόλεμό, τό ότι ήρθε από μια ζωή χωρικής στόν κόσμό 
πόυ ζόύμε σήμερα – είναι καταπλήκτικό. Δεν είναι καθόλόυ 
καλή με τήν τεχνόλόγία, σκεφτείτε».
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Για τήν καταπόλε�μήσή τόυ ήλικιακόυ�  ρατσισμόυ�  και των αρνήτικω� ν 
αντιλή� ψεων πόυ αντιμετωπι�ζόυν όι ήλικιωμε�νόι στήν κόινό� τήτα, όι 
AMCS εγκαινι�ασαν ε�να διαγωνισμό�  τε�χνής πόυ παρόυσια� ζει θετικα�  
τή γή� ρανσή, τή συμμετόχή� , τόν πόλυπόλιτισμό�  και τις επιμνήμό� συνες 
εόρτε�ς τιμή� ς τής ζωή� ς. 

Οι φωτόγραφι�ες πόυ πή� ρε ό Gerardo Chierchia τόν φι�λό τόυ Carlo, ό 
όπόι�ός πε�θανε πριν από�  πε�ντε μή� νες, κε�ρδισαν όμό� φωνα τό πρω� τό 
βραβει�ό των $1,000. 

Ως συμμετε�χων στα Πρόγρα� μματα Επισκε�ψεων Εθελόντω� ν των 
AMCS, ό Gerardo επισκε�πτεται ήλικιωμε�νόυς πόυ κινδυνευ� όυν από�  
κόινωνική�  απόμό� νωσή. Ένας κόινό� ς φι�λός ρω� τήσε τόν Gerardo αν 
θα μπόρόυ� σε να υπόστήρι�ξει και τόν Carlo.

«Αναπτυ� ξαμε μια στενή�  φιλι�α, πόυ πα� ντα θα διατήρω�  στήν καρδια�  
μόυ», λε�ει ό Gerardo.

Η Maria Janczak κε�ρδισε τό δευ� τερό βραβει�ό των $500 για μι 
ζωγραφια�  πόυ απεικόνι�ζει τήν μήτε�ρα τής να πήδα� ει σκόινα� κι και ό 
Jack Forbes-Walker ε�λαβε τήν τιμήτική�  τρι�τή θε�σή για τό ιθαγενε�ς 

Αισθα� νεστε απόμόνωμε�νόι και ε�χετε ανα� γκή να συνδεθει�τε με τήν 
κόινό� τήτα;

Ο Πόλυπόλιτισμικό� ς Κό� μβός υπόστή� ριξής COVID-19 των AMCS βόήθα�  με:

•   πακε�τα φαγήτόυ�  και υγιεινή� ς

•   πλήρόφόρι�ες υγει�ας και εμβόλιασμόυ�  κατα�  τόυ COVID-19 σε δια� φόρες 
γλω� σσες

•   πρό� σβασή στό My Aged Care

•   βόή� θεια για ευ� ρεσή εργασι�ας

Πρόσφε�ρόυμε επι�σής διαδικτυακε�ς κόινωνικε�ς καφετερι�ες:

Συνεδρι�ες ή� πιας α� σκήσής και πλήρόφό� ρήσής
Δευτέρες 11:00 πμ -12:30 μμ
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4925509546
Φε�ρτε δυ� ό αλτή� ρες (βαρα� κια)/μπόυκα� λια νερόυ�  ή�  ότιδή� πότε α� λλό μπόρει� 
να χρήσιμόπόιήθει� ως βα� ρή..

Πολυπολιτισμικός Κόμβος υποστήριξης COVID-19

Ο νικητής του Εναρκτήριου Διαγωνισμού  
Τέχνης των AMCS Κατά του Ηλικιακού  
Ρατσισμού 

Εικόνα: Έργο τέχνης από την Chandra, 
συμμετέχουσα σε κοινωνική καφετερία.
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Συνταγή — kiribath 
(ρυζόγαλο) 
από την Dhammika Ekanayaka

Στή Σρι Λάνκα, τό kiribath συμβόλίζει τή ζωή και ό 
αρχήγός τής όικόγένειας τρόφόδότεί τήν κόυζίνα πρός 
τήν υπόλόιπή όμάδα. Οι άνθρωπόι απόλαμβάνόυν αυτό 
τό γλυκό πιάτό, πόυ τρώγεται σε τελετές ή ως πρωινό 
τήν πρώτή ήμέρα κάθε μήνα. 

Συστατικά

250 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι

500 χιλιόστόλιτρα πλήρες γάλα καρύδας

1 κόυταλάκι τσαγιόύ αλάτι

Μέθοδος

• Μαγειρέψτε τό ρύζι με αλάτι μέχρι να μαλακώσει και 
να γίνει.

• Ρίξτε γάλα καρύδας μέσα σε ζεσταμένό τήγάνι μέχρι 
να βράσει.

• Πρόσθέστε ρύζι και, πρόαιρετικά, μια πρέζα αλάτι 
στό γάλα καρύδας.

• Συνεχίστε τό ανακάτεμα μέχρι να πήξει και τό μείγμα 
να σχήματίσει σβώλό. Μήν τό πόλτόπόιείτε.

• Ρίξτε τό ρυζόγαλό σε ένα πιάτό και ισιώστε τό 
όμόιόμόρφα.

• Κόψτε τό σε κόμμάτια σχήματός διαμαντιόύ και 
σερβίρετε με lunumiris (αλάτι και τσίλι).

Η Dhammika συμμετέχει στις διαδικτυακές κόινωνικές 
καφετερίες των AMCS παρόυσιάζόντας ήπιες ασκήσεις, 
χόρό σε γραμμή, τέχνες και χειρότεχνία, κήπόυρική, 
πλέξιμό και παιχνίδια. 

Για περισσότερες πλήρόφόρίες σχετικά με τις 
κόινωνικές καφετερίες επικόινωνήστε με τή Nirodha 
στό ni-rodha.dissanayake@amcservices.org.au ή στό 
0487 202 903

Έχετε μια συνταγή να μόιραστείτε; Επικόινωνήστε με 
τήν Olivia στό marketing@amcservices.org.au ή στό 
0481 218 931. or 0481 218 931.

Anti-clockwise, from top right image:

1st Gerardo Chierchia
2nd Maria Janczak 
3rd Jack Forbes-Walker

καλλιτε�χνήμα�  τόυ.

Οι υπό� λόιπόι φιναλι�στ ε�λαβαν ειδική�  
αναγνω� ρισή: 

Archie Buyser

Bronwyn Calcutt

Carmen Spiteri

Gabriela Blaszczyk

Gosia Blaszczyk

Hilkat Ozgun

John Oh

Naomi Spry

Quan Phung

Sonia Di Mezza

Sophie L'Huillier

Ένωσή Ηλικιωμε�νων 
από�  τή Σρι Λα� νκα 
στόν Δή� μό τόυ Casey
Sue Jackson

Yongxin Yuan

Συγχαρήτή� ρια σε ό� λόυς ό� σόι συμμετει�χαν 
και μας βόή� θήσαν να αντιμετωπι�σόυμε τόν 
ήλικιακό�  ρατσισμό� . Η πρω� τή Αυστραλιανή�  Ημε�ρα 
Ευαισθήτόπόι�ήσής για τόν Ηλικιακό�  Ρατσισμό�  
συνε�πεσε με τήν Διεθνή�  Ημε�ρα Ηλικιωμε�νων 
τόυ ΟΗΕ τήν 1ή Οκτωβρι�όυ 2021. Δεν υπα� ρχει 
καλυ� τερή στιγμή�  για να ξεκινή� σόυμε τή συζή� τήσή 
για τις επιπτω� σεις τόυ ήλικιακόυ�  ρατσισμόυ� . 

Χόρό� ς σε γραμμή�  (Line dancing)

Τετάρτες 11:00 πμ – 12:00 μμ 

Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/84456599166

Τε�χνες και χειρότεχνι�α, κήπόυρική� , πλε�ξιμό και 
παιχνι�δια

Παρασκευές 11:00 πμ – 12:00 μμ

Zoom: https://zoom.us/j/99230930660

Κα� ντε μια κόυβε�ντα, απόκτή� στε πρό� σβασή σε 
πήγε�ς πλήρόφόριω� ν και μα� θετε κα� τι καινόυ� ργιό.

Για περισσό� τερες πλήρόφόρι�ες, επικόινωνή� στε με 
τή Nirodha στό nirodha.dissanayake@amcservices.
org.au ή�  στό 0487 202 903.
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Εθελοντές στο προσκήνιο
Τόν Σεπτέμβριό, ό Archie Buyser γιόρτασε δύό χρόνια 
εθελόντισμόύ στις AMCS επισκεπτόμενός ήλικιωμένόυς 
πόυ διατρέχόυν κίνδυνό κόινωνικής απόμόνωσής. Με 
καταγωγή από τις Φιλιππίνες, είναι διεθνής φόιτήτής πόυ 
σπόυδάζει για να πάρει Δίπλωμα Ψυχικής Υγείας.

Πρόσφατα, ό Archie ήταν φιναλίστ στόν Εναρκτήριό 
Διαγωνισμό Τέχνής των AMCS κατά τόυ Ηλικιακόύ 
Ρατσισμόύ. 

«Αγαπώ τήν τέχνή από μικρός. Ασχόλόύμαι περισσότερό 
με τόυς ανθρώπόυς μέσω τής χειρότεχνίας», λέει ό Archie.

Αναζήτόύμε πάντα εθελόντές. Ζήτήστε μια Συντόνίστρια 
Εθελόντών — τή Milena, τή Michelle ή τή Sheren — στή 
ρεσεψιόν: (03) 9689 9170.

Επέτειοι προσωπικού και εθελοντών — 
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021 

Γραφείο Μελβούρνης
Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012

(03) 9689 9170 
info@amcservices.org.au

Γραφείο Geelong
Suite 6, 79 High Street  
Belmont VIC 3216

(03) 5241 2446 
geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCare linkedin.com/company/amcs@amcs_melb Australian Multicultural 
Community Services (AMCS)

Ευχαριστόύμε τό πρόσωπικό και τόυς εθελόντές μας για τήν απίστευτή αφόσίωσή και 
υπόστήριξή τόυς πρός τόυς ήλικιωμένόυς στήν κόινότήτα. 

Προσωπικό — Οκτώβριος
Leska, Jolanta 20 χρόνια
Quach, Tu Phuong 5 χρόνια

Εθελοντές — Σεπτέμβριος
Aslanis, Mina 1 χρόνός 
Buyser, Archie 2 χρόνια
Wolosz, Jerzy 2 χρόνια
Zotkina, Aleksandra 1 χρόνός 

Εθελοντές — Οκτώβριος
Beata, Swidron 3 χρόνια
Chimburu, Daisy 1 χρόνός 
Harris, Deborah 3 χρόνια
Hartney, William 1 χρόνός 
Michalski, Wanda 7 χρόνια
Shenouda, Sophie 2 χρόνια
Skowronska, Marta 6 χρόνια
Tomaszewska, Anna 16 χρόνια

Επισκεφθείτε μας www.amcservices.org.au

Inc. No A0048140C


