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Τέλος στους τίτλους ευγενείας  
µε απόφαση του πρωθυπουργού
Ο 

πρωθυπουργός Μάλκολµ Τερνµπουλ 
έθεσε τέλος στο σύστηµα απόδοσης 
τίτλων ευγενείας για τους Αυστραλούς 
πολίτες που πλέον δεν θα έχουν την ευ-

καιρία να χριστούν Ιππότες (Σερ) και Κυρίες επί 
των τιµών (Ντέιµ). Οι τιµές είχαν επανεισαχθεί 
από τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Άµποτ το 
2014  αλλά η απόφαση του πρώην πρωθυπουρ-
γού έγινε αντικείµενο συνεχούς διαµάχης και 
εµπαιγµών. Ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ, ο οποίος 
είναι γνωστός υποστηρικτής της κατάργησης της 
µοναρχίας, δήλωσε χθες ότι η βασίλισσα είχε 
εγκρίνει το αίτηµα της κυβέρνησής του να κα-
ταργήσει τους τίτλους. «Το Υπουργικό Συµβού-
λιο εξέτασε πρόσφατα ζητήµατα που αφορούν το 

Τάγµα της Αυστραλίας µε αφορµή την 40η επέ-
τειό του, και κατέληξε ότι οι τίτλοι του Ιππότη 
και της Κυρίας επί των Τιµών δεν είναι κατάλ-
ληλοι σε ένα σύγχρονο σύστηµα απόδοσης τι-
µών», είπε ο κ. Τέρνµπουλ. Από το 2014, οι τίτ-
λοι είχαν δωθεί στον Γενικό Κυβερνήτη, Peter 
Cosgrove, την πρώην Γενικό Κυβερνήτη Κουέ-
ντιν Μπράις, τον Πρίγκιπα Φίλιππο, τον πρώην 
αρχηγό των Ενόπλων ∆υνάµεων Άνγκους Χιού-
στον και την πρώην κυβερνήτη της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, Μαρία Μπασίρ. Ο Κρις Μπάουεν εκ 
µέρους των Εργατικών χαιρέτισε την απόφαση 
να καταργηθούν οι τίτλοι, αλλά ανέφερε ότι από 
την αρχή, η κυβέρνηση του Συνασπισµού δεν 
θα έπρεπε να τους έχει επαναφέρει.

Πακέτο 2.2 εκατοµµυρίων για  
τους αγρότες της Τασµανίας

NNO: 47 εκατοµµύρια για την καταπολέ-
µηση του εξτρεµισµού στα σχολεία

Η πολιτειακή κυβέρνηση της Τασµανίας ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας ύψους 
άνω των 2 εκατοµµυρίων δολαρίων για τους αγρότες που πλήττονται από την 
ξηρασία. Ο υπουργός Βιοµηχανία, Jeremy Rockliff ανέφερε ότι λαµβάνουν καθη-
µερινά κλήσεις από τους απελπισµένους αγρότες που περιµένουν εναγωνίως να 
βρέξει και πρόσθεσε: «είναι µια πολύ δύσκολη περίοδος για τους αγρότες µας σε 
ολόκληρη την Τασµανία”. Η δέσµη έκτακτων µέτρων της κυβέρνησης ύψους 2.2 
εκατοµµυρίων θα διατεθεί σε έργα άρδευσης.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας 
ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 47 εκατοµ-
µύρια δολάρια σε σχολεία της Πολιτείας 
και στην κοινότητα για να σταµατήσει η 
ριζοσπαστικοποίηση των νέων ανθρώ-
πων που ελκύονται από τροµοκρατικές 
οργανώσεις. Μεταξύ των µέτρων θα περι-
λαµνάνεται η πρόσληψη 200 συµβούλων 
εκπαιδευµένων για τον εντοπισµό των ευ-
άλωτων νέων στα σχολεία, ενώ θα δηµι-
ουργηθούν και πέντε ειδικές οµάδες που 
θα απαρτίζονται από άτοµα όπως πρώην 
διευθυντές και ψυχολόγους µε στόχο την 
συνεργασία µε την ευρύτερη κοινότητα. Ο 
Πρέµιερ ανέφερε ότι τα προγράµµατα της 
κοινότητας θα επικεντρωθούν στις αθλη-
τικές οµοσπονδίες, την εκπαίδευση, την 
επικοινωνία, τα κοινωνικά µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και τα ανθρωπιστικά προ-
γράµµατα. Θα υπήρχε επίσης ένα ειδικό 
πρόγραµµα που θα επικεντρώνεται στην 
οικογένεια. «Αυτή είναι η πρώτη γραµµή 
άµυνας κατά του βίαιου εξτρεµισµού « είπε 
ο Πρέµιερ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι συ-
ζήτησε τα µέτρα µε τον Πρέµιερ και επάι-
νεσε την προσπάθεια του. Αυτό που κάνει 
ο Μάικ είναι πολύ σηµαντικό, και σίγου-
ρα έχει την πλήρη στήριξή µας», είπε ο κ. 
Τέρνµπουλ.
Σε οµιλία του σε δηµοτικό σχολείο στο 
Σίδνεϊ για ένα άλλο πρόγραµµα που προ-
άγει την αρµονική συνύπαρξη ο πρωθυ-
πουργός είπε στους µαθητές “είτε µιλάµε 
για τον βίαιο εξτρεµισµό, είτε µιλάµε για 
τη βία κατά των γυναικών, η απάντηση σε 
όλα αυτά είναι ο σεβασµός”.

Ο βασικός µηνιαίος δείκτης του πληθωρισµού δείχνει ότι δεν υπήρξε 
συνολική αύξηση των τιµών για τον καταναλωτή τον περασµένο µήνα. 
Το Ινστιτούτο TD Securities που καταγράφει τον µηνιαίο πληθωρισµό 
αναφέτει ότι δεν παρουσίασε καµία αλλαγή από το Σεπτέµβριο έως τον 
Οκτώβριο, καθώς ο ετήσιος ρυθµός διαµορφώθηκε στο 1,8 τοις εκατό. 
Η έκθεση δείχνει ότι υπήρξε  1,3 τοις εκατό αύξηση της τιµής του κα-
πνού, τρία τοις εκατό αύξηση στην τιµή των εφηµερίδων, των βιβλίων 
και των χαρτικών ειδών και 1,3 τοις εκατό αύξηση του κόστους των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Αυτό αντισταθµίστηκε από την πτώση των 
τιµών κατά 1,1 τοις εκατό σε φρούτα και λαχανικά, κατά 1,5 τοις εκατό 
στο κόστος των ταξιδιών και της διαµονής και κατά 1,1 τοις εκατό στο 
ψωµί και τα δηµητριακά.

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα και όπως τις παρουσίασε το 
Business Insider, η Αυσταλία είναι ανάµεσα στις 18 καλύτερες χώρες για 
τις επιχειρήσεις καταλαµβάνοντας τη 13η θέση. Η Αυστραλία βρισκόταν 
πέρυσι στη 10η θέση της λίστας αλλά παρά τη σχετική πτώση φέτος, πα-
ραµένει στη δεύτερη καλύτερη θέση σε ολόκληρο το νότιο ηµισφαίριο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη 12η θέση της λίστας είναι τα Σκόπια που 
πέρυσι ήταν στην 30η, ενώ την πρώτη θέση καταλαµβάνει η Σιγκαπούρη 
η οποία µετά από µία εντυπωσιακή περίοδο ανάπτυξης κατά τη διάρκεια 
του 20ου αιώνα, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για 10 συνεχή 
χρόνια. Η Ελλάδα υποχώρησε κατά δύο ακόµα θέσεις και βρίσκεται πλέ-
ον στην 60η, σε ό,τι αφορά την ευκολία ίδρυσης και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων.

Σταθερός ο πληθωρισµός 
τον Οκτώβριο

Οι καλύτερες χώρες για ίδρυση 
και λειτουργία επιχειρήσεων
Στην 13η θέση η Αυστραλία, στην 60η η Ελλάδα


