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Πολιτικοί παρατηρητές υποστήρι-
ζαν χθες ότι το Κουίνσλαντ είναι η 
επόµενη συντηρητική πολιτεία που 
θα υπογράψει συµφωνία µε την Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση για την καθι-
έρωση του Εθνικού Προγράµµατος 
Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρίες.

Αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα 
αυτό θα καθιερωθεί στην πολιτεία σε 

πέντε χρόνια.
Ο Πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, 

Κάµπελ Νιούµαν, άφησε να εννοηθεί 
ότι υποστηρίζει το πρόγραµµα, αλλά 
τόνισε ότι η σχετική ανακοίνωση θα 
γίνει από την Πρωθυπουργό της χώ-
ρας, Τζούλια Γκίλαρντ.

Να σηµειωθεί ότι η κα Γκίλαρντ 
βρισκόταν χθες στο Μπρίσµπεϊν και 

ενδέχετο ναανακοινώσει την υπο-
γραφή της συµφωνίας µε την κυβέρ-
νηση του Κουίνσλαντ, χθες το από-
γευµα.

Τη συµφωνία υπέγραψε το Σαββα-
τοκύριακο και η Βικτόρια, ενώ δεν 
την είχαν υπογράψει η ∆υτική Αυ-
στραλία, το Κουίνσλαντ και η Βόρεια 
Επικράτεια.

Έρευνα που διενήργησε ο φιλανθρωπικός οργα-
νισµός Anglicare σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Σαµα-
ριτών, αποκαλύπτει ότι στη Ν.Ν.Ουαλία και στο ACT 
υπάρχουν χιλιάδες χαµηλόµισθες οικογένειες που µε 
δυσκολία µπορούν να αγοράζουν τα βασικά καταναλω-
τικά αγαθά και να παρέχουν τρία γεύµατα την ηµέρα στα 
παιδιά τους.

Η έρευνα έγινε ανάµεσα σε οικογένειες που καταφεύ-
γουν στους οργανισµούς αυτούς για βοήθεια.

Το 98% των ερωτηθέντων είπαν ότι «δεν ξέρουν από 
πού θα βρουν τα χρήµατα για να αγοράσουν το επόµενο 
γεύµα για την οικογένειά τους», ενώ το 82% αποκάλυ-
ψαν ότι «δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παι-
διά τους όλα τα γεύµατα της ηµέρας».

Άλλοι είπαν ότι µείωσαν τις µερίδες των γευµάτων 
των παιδιών τους κατά περίπου 30%.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι το 7% των παιδιών των 
οικογενειών αυτών, πολλές φορές δεν τρώνε τίποτα µια 
ολόκληρη µέρα.

Χιλιάδες χαμηλόμισθες 
οικογένειες δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αγοράζουν
βασικά καταναλωτικά αγαθά

Κερδίζει έδαφος το Εθνικό Πρόγραµµα
Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρίες

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ και ο Πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ,
 Κάμπελ Νιούμαν, σε πρόσφατη συνάντησή τους στο Μπρίσμπεϊν

«Ελεύθερες» 
οι οικογένειες αιτούντων 
άσυλο με παιδιά κάτω 
των 16 χρόνων

Οι οικογένειες αιτούντων άσυλο µε παιδιά κάτω των 16 
ετών, θα αφεθούν ελεύθερες στην ευρύτερη κοινωνία, µέ-
χρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών 
τους. Ο υπουργός Μετανάστευσης, Μπρένταν Ο’Κόνορ 
(φώτο), τόνισε ότι στις οικογένειες αυτές θα εκδοθεί η σχε-
τική βίζα κάτω από την οποία δεν θα δικαιούνται πληρωµές 
από το Centrelink, αλλά θα δικαιούνται το τυπικό εβδοµαδι-
αίο επίδοµα διαβίωσης.

Ο κ. Ο’Κόνορ τόνισε ότι η κράτηση των οικογενειών µέ-
χρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους για άσυλο, είναι χρονο-
βόρα και κοστίζει πολύ ακριβά στην Αυστραλία, ενώ επηρε-
άζει σηµαντικά την ψυχολογική κατάσταση των αιτούντων 
άσυλο.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε τέλος ότι τα κέντρα κράτησης 
στο Κέρτιν και στο Γουϊκαµ Πόϊντ, στη ∆υτική Αυστραλία 
και στη Βόρεια Επικράτεια αντίστοιχα, θα υποδεχθούν σύ-
ντοµα οικογένειες αιτούντων άσυλο.

Οδηγός λεωφορείου σώζει επιβάτη
Οδηγός λεωφορείου σταµάτησε και παρείχε τις πρώτες 

βοήθειες σε γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της, σώζο-
ντας της τη ζωή. Η κάµερα του κλειστού κυκλώµατος του 
λεωφορείου, κατέγραψε τα πλάνα που κάνουν τον γύρο του 
διαδικτύου.

Ο Amar Wahid, σταµάτησε το όχηµα που οδηγούσε όταν 
είδε ότι µια επιβάτης λιποθύµησε. Την ίδια ώρα, έντροµοι 
οι αυτόπτες µάρτυρες του περιστατικού, φώναζαν για βοή-
θεια καθώς εκείνη είχε σταµατήσει να αναπνέει.

Με παραδειγµατική ψυχραιµία, πλησίασε τη γυναίκα και 
άρχισε να της κάνει µαλάξεις. Ο οδηγός δήλωσε µετά τη 
διάσωση ότι πρόσφατα είχε ολοκληρώσει ένα κύκλο σεµι-
ναρίων µάθησης παροχής πρώτων βοηθειών.

Η γυναίκα µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο όπου επανήλθε 
πλήρως µετά το καρδιακό επεισόδιο που αντιµετώπισε, ενώ 
οι γιατροί δήλωσαν πως χωρίς την παρέµβαση του ηρωι-
κού οδηγού, θα είχε χάσει τη ζωή της. Αν µη τι άλλο, ένα 
περιστατικό που συγκινεί και παραδειγµατίζει.

Πολιτικοί παρατηρητές υποστήρι-
ζαν χθες ότι το Κουίνσλαντ είναι η 
επόµενη συντηρητική πολιτεία που 
θα υπογράψει συµφωνία µε την Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση για την καθι-
έρωση του Εθνικού Προγράµµατος 
Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρίες.

Αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα 
αυτό θα καθιερωθεί στην πολιτεία σε 
πέντε χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, 
Κάµπελ Νιούµαν, άφησε να εννοηθεί 
ότι υποστηρίζει το πρόγραµµα, αλλά 
τόνισε ότι η σχετική ανακοίνωση θα 
γίνει από την Πρωθυπουργό της χώ-
ρας, Τζούλια Γκίλαρντ.

Να σηµειωθεί ότι η κα Γκίλαρντ 
βρισκόταν χθες στο Μπρίσµπεϊν 
και ενδέχετο ναανακοινώσει την 
υπογραφή της συµφωνίας µε την 

κυβέρνηση του Κουίνσλαντ, χθες το 
απόγευµα. Τη συµφωνία υπέγραψε 
το Σαββατοκύριακο και η Βικτόρια, 

ενώ δεν την είχαν υπογράψει η ∆υ-
τική Αυστραλία, το Κουίνσλαντ και η 
Βόρεια Επικράτεια.

Απροσδόκητη μείωση των επιτοκίων στο 2,75%

Ο Διοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας, Γκλεν Στίβενς

Η κυβέρνηση Γκίλαρντ αθετεί άλλη μια υπόσχεσή της
Την αθέτηση άλλης µιας υπόσχεσής της κυβέρνησης 

Γκίλαρντ, πρόκειται να ανακοινώσει στον οικονοµικό 
προϋπολογισµό της 14ης Μαϊου ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν.

Σύµφωνα µε χθεσινά δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων 
του εκδοτικού συγκροτήµατος Fairfax, η οµοσπονδια-
κή κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει µε τις φορολογικές 
περικοπές ύψους $1,4 δις στα νοικοκυριά µε χαµηλα 
εισοδήµατα, που είχε υποσχεθεί ως «αποζηµίωση» της 
αύξησης του κόστους ζωής από την επιβολή του φόρου 
στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριµένα η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να αυξήσει 
το επίπεδο αφορολόγητου εισοδήµατος από $18,200 σε 

$19,400 το 2015.
Η απόφαση να αθετηθεί η υπόσχεση αυτή, οφείλεται 

στη συρρίκνωση των κρατικών εσόδων κατά $17 δις 
στο τρέχον οικονοµικό έτος.

Όπως είναι γνωστό, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε προ ηµερών ότι δεν θα προχωρήσει και 
στην αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, συνολι-
κού ύψους $1,8 δις.

Να σηµειωθεί τέλος ότι το Θησαυροφυλάκιο είχε προ-
βλέψει ότι ο φόρος στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρα-
κα θα ανέρχετο 2015 σε $29 τον τόνο, αλλά η κυβέρνη-
ση υποχρεώθηκε να τον µειώσει στα $15 τον τόνο, όταν 
µειώθηκε ο αντίστοιχος φόρος στην Ευρώπη.


