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Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ δήλωσε το Σαββατο-
κύριακο ότι συμμερίζεται τις 

ανησυχίες πολλών οργανισμών που 
ασχολούνται με την κοινωνική πρό-
νοια, ότι το επίδομα ανεργίας δεν 
επαρκεί για να ζήσουν με σχετική 
αξιοπρέπεια οι άνεργοι. Τόνισε όμως 
ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει 
η κυβέρνησή της είναι να διατηρήσει 
την οικονομία ισχυρή και ανθεκτική, 
ώστε οι άνεργοι να έχουν τη δυνατό-
τητα να βρουν πιο εύκολα εργασία.

Έκθεση που κατέθεσε η αρμόδια 
Επιτροπή της Γερουσίας, την προη-
γούμενη βδομάδα, τονίζει ότι το επί-
δομα ανεργίας είναι ανεπαρκές, χω-
ρίς ωστόσο να προτείνει την αύξησή 
του. Πολλοί οργανισμοί που ασχο-
λούνται με την κοινωνική πρόνοια, 
ζητούν να αυξηθεί το επίδομα ανεργί-
ας κατά $50 την εβδομάδα (από $245 
που είναι σήμερα).

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Ερ-
γασίας, Μπιλ Σόρτεν, δήλωσε από 
την πλευρά του ότι αντιλαμβάνεται 

πως κάτω από τις παρούσες συνθή-
κες είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν 
τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, 
αλλά η Εργατική κυβέρνηση είναι 
εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη 
να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που 
υπάρχουν μεταξύ όλων αυτών που 
ζητούν να αυξηθεί το επίδομα ανερ-
γίας. Κάτι τέτοιο, όμως, θα εκτροχίαζε 
- όπως είπε - τον κυβερνητικό σχεδια-
σμό για πλεονασματικό προϋπολογι-
σμό που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση 
ότι θα πετύχει.

Η Αυστραλία έγινε το περασμένο 
Σάββατο η πρώτη χώρα του κό-
σμου που αναγκάζει τις καπνο-

βιομηχανίες να πωλούν τα τσιγάρα 
τους σε πανομοιότυπες συσκευασίες 
χωρίς λογότυπο, οι οποίες μάλιστα 
καλύπτονται από φρικτές εικόνες 
παθήσεων που συνδέονται με το κά-
πνισμα.  Όπως είναι γνωστό, στόχος 
της νέας αντικαπνιστικής νομοθεσίας 
είναι να εμποδίσει την προώθηση 
των τσιγάρων ως προϊόντων λάϊφ-
σταϊλ και να αποτρέψει τους νέους 
ανθρώπους από το να ξεκινήσουν 
την εθιστική συνήθεια. Η αυστραλια-
νή κυβέρνηση κατάφερε να επιβάλλει 
το μέτρο παρά τη νομική εκστρατεία 

των καπνοβιομηχανιών, οι οποίες 
υποστήριξαν ότι η απαγόρευση των 
εμπορικών σημάτων στα πακέτα και 
η χρήση της ίδιας γραμματοσειράς 
σε όλες τις μάρκες συνιστά παραβία-
ση της ελευθερίας του λόγου και της 
πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Το πο-
σοστό των καπνιστών στην Αυστρα-
λία έχει μειωθεί από το 50% το 1950 
στο 15% σήμερα, και η κυβέρνηση 
προσπαθεί τώρα να το περιορίσει 
γύρω στο 10% έως το 2018. Σύμ-
φωνα με δημοσιογραφικές πληροφο-
ρίες, υπάλληλοι καταστημάτων που 
πωλούν τσιγάρα αναφέρουν ότι οι 
νέες εικόνες, οι οποίες δείχνουν για 
παράδειγμα ένα πόδι με γάγγραινα 

και έναν ετοιμοθάνατο, νεαρό καρκι-
νοπαθή, είναι τόσο απωθητικές ώστε 
αρκετοί πελάτες προτιμούν να διαλέ-
γουν τα πακέτα με τη λιγότερο φρικτή 
εικονογράφηση. Παρόλο πάντως που 
τα νέα πακέτα δημιουργούν αποστρο-
φή, τα καταστήματα απαγορεύεται να 
τα εκθέτουν σε κοινή θέα. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πριν 
από λίγους μήνες ότι παρακολουθεί 
από κοντά τι συμβαίνει στην Αυστρα-
λία και η επικεφαλής του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας, Μάργκαρετ 
Τσαν, κάλεσε τον υπόλοιπο κόσμο να 
εξετάσει την πολιτική που ακολουθεί 
η Αυστραλία στο μάρκετινγκ των προ-
ϊόντων καπνού.

Η πρωθυπουργός συμφωνεί 
ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανεπαρκές

Κυκλοφόρησαν τα τσιγάρα σε απλή συσκευασία

Συνεχίστηκαν και χθες οι έρευνες για την εντόπιση ενός 
9χρονου αγοριού, το οποίο άρπαξε κροκόδειλος ενώ 
κολυμπούσε σε ερημική περιοχή στη Βόρεια Επικρά-

τεια. Οι ελπίδες όμως να βρεθεί ζωντανός, είναι μηδαμινές.
Το άτυχο αγόρι κολυμπούσε με άλλα άτομα στο Πορτ 

Μπράνστοου, όταν δέχθηκε την επίθεση κροκόοδειλου που 
το άρπαξε και το μετέφερε σε βαθιά νερά. Εκπρόσωπος της 
αστυνομίας δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ δημο-
σιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν ότι όργανα του νόμου 
εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τον κροκόδειλο, μήκους 4 
μέτρων, που όμως τελικά κατάφερε να τους διαφύγει.

Εξονυχιστικές έρευνες για την εντόπιση και σύλληψη 
του βιαστή των ανατολικών προαστίων της Μελβούρ-
νης, διενεργεί η αστυνομία της πρωτεύουσας της Βι-

κτώριας, εφόσον ο καταζητούμενος «κτύπησε» για 8η φορά 
το Σαββατοκύριακο. 

Τελευταίο του θύμα ήταν μια 27χρονη γυναίκα η οποία 
δέχθηκε την επίθεσή του ενώ περπατούσε μόνη επί της 
Ρίβερσντεϊλ Ρόουντ, στην περιοχή Κάντερμπερι. Σύμφω-
να με την περιγραφή που έδωσαν όλα τα θύματα, ο βι-
αστής είναι ασιατικής καταγωγής, μετρίου αναστήματος 
και περίπου 25 χρόνων. 

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΓΙΑ 8η ΦΟΡΑ

Κροκόδειλος 
άρπαξε 9χρονο

«Κτύπησε» ξανά
ο βιαστής της Μελβούρνης


