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Στο 5,8 τοις εκατό η ανεργία

Ανησυχητικός ο αριθμός σεξουαλικών επιθέσεων και  
ανθρωποκτονιών που οφείλονται στην ενδοοικογενειακή βίαΥποχώρησε 3% η καταναλωτική  

εμπιστοσύνη στην Αυστραλία

Η ανεργία έφτασε το 5,8 τοις εκατό, παρά την εκτιμώμενη δημιουργία 
7.900 νέων θέσεων εργασίας. Είναι η πρώτη φορά μέσα σε πέντε μήνες 
που η ανεργία αυξάνεται στην Αυστραλία. Το ποσοστό είναι σε γενικές 
γραμμές σύμφωνο με τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς οι αναλυτές ανέ-
μεναν 10.000 θέσεις εργασίας και 5,8 τοις εκατό ποσοστό ανεργίας.
Τα στοιχεία καταγράφουν ότι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθη-
καν κατά 38.400, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας μερικής απασχό-
λησης μειώθηκε κατά 30.600. Από την άλλη πλευρά, τις ώρες εργασί-
ας μειώθηκαν ελαφρά τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία, παρά την φαινομενική αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης.

Στην ενδοοικογενειακή βία οφείλε-
ται το ένα τρίτο των σεξουαλικών 
επιθέσεων και ανθρωποκτονιών 
που καταγράφηκαν πέρσι στην Αυ-
στραλία, σύμφωνα με νέα στοιχεία 
που δόθηκαν στην δημοσιότητα 
από την Αυστραλιανή Στατιστική 
Υπηρεσία (ABS).
Τα στατιστικά στοιχεία του 2015 για 
την εγκληματικότητα δείχνουν επί-
σης ότι σε παναυστραλιανή κλίμακα 
υπήρχαν 21,380 θύματα σεξουαλι-
κών επιθέσεων, αριθμός που είναι 
κατά 3% μεγαλύτερος απ’ αυτόν της 
αντίστοιχης περσινής του 2014, 
και ο υψηλότερος των τελευταίων 
6 χρόνων. Αντίθετα, ο αριθμός των 
ανθρωποκτονιών στην Αυστραλία 
μειώθηκε κατά 2%, από 421 σε 
413. Τα στατιστικά στοιχεία αποκα-
λύπτουν ότι οι νεαρές γυναίκες ηλι-

κίας μεταξύ 15 και 19 έχουν επτά 
φορές περισσότερες πιθανότητες 
από ό, τι ο γενικός πληθυσμός να 
πέσουν θύματα σεξουαλικής επίθε-
σης. Επίσης δείχνουν ότι οι  περισ-
σότερες από τις σεξουαλικές επιθέ-
σεις που έγιναν το 2015, έλαβαν 
χώρα στο οικογενειακό σπίτι των 
θυμάτων, χωρίς τη χρήση όπλου.
Απ’ όλες τις πολιτείες της χώρας, 
μόνο στη Τασμανία και στην Βόρεια 
Επικράτεια παρατηρήθηκε  μείωση 
του αριθμού των θυμάτων σεξουα-
λικής επίθεσης.
Περισσότερο από το ένα τρίτο των 
θυμάτων σεξουαλικής επίθεσης 
(7,464), δέχθηκαν επίθεση μέσα 
στο σπίτι τους, ενώ 158 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν από συγγενικό τους 
πρόσωπο ή κάποιο άτομο με το 
οποίο είχαν στενή σχέση.

Σοβαρό αντίκτυπο είχει στην κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη της Αυστραλίας 
το δημοψήφισμα στη Βρετανία για 
την αποχώρηση της χώρας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό 
με την αβεβαιότητα που προκάλεσε 
το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών 
εκλογών της 2ας Ιουλίου.
Στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότη-
τα η Τράπεζα Westpac σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Μελβούρνης, δεί-
χνουν ότι τον Ιούλιο η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη στην Αυστραλία υπο-
χώρησε 3%, με τους κατοίκους της 
χώρας να εμφανίζονται περισσότερο 
απαισιόδοξοι για τις προοπτικές της 
οικονομίας.
Ειδικότερα, η τελική μέτρηση του 
δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
τον Ιούλιο σημείωση πτώση 3%, στις 
99,1 μονάδες.
Οι επενδυτές ήταν περισσότερο απαι-
σιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές 
της οικονομίας μετά το αποτέλεσμα 
των εκλογών, εκφράζοντας ανησυχίες 

ότι θα παρεμποδιστεί το κυβερνητικό 
έργο στη Γερουσία, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται στις εξαγγελίες που έγιναν 
στον οικονομικό προϋπολογισμό.
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από τις 4 μέχρι τις 7 Ιουλίου, συμμε-
τείχαν 1,200 ψηφοφόροι, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους εξέφρασαν 
την άποψη ότι το Brexit θα έχει σοβα-
ρές επιπτώσεις και στην αυστραλιανή 
οικονομία.

Την επιστροφή του Τόνι Άμποτ στο  
Υπ. Συμβούλιο ζητά ο Κέβιν Άντριους
Τ

ην επιστροφή του πρώ-
ην Πρωθυπουργού, Tony 
Abbott, στο νέο υπουργικό 
Συμβούλιο της Κυβέρνησης 

Συνασπισμού, ζήτησε χθες ο πρώην 
υπουργός Άμυνας, Kevin Andrews.
Ο κ. Andrews ζήτησε από τον Πρω-
θυπουργό Malcolm Turnbull να «βά-
λει το χέρι στην καρδιά» και να επα-
ναφέρει τον κ. Abbott στην «πρώτη 
γραμμή» του κόμματος.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας υπογράμ-

μισε ότι η επιστροφή του κ. Abbott 
στο νέο υπουργικό Συμβούλιο, θα 
αποδειχθεί πολύ θετική, λόγω της 
μεγάλης εμπειρίας που έχει ο πρώην 
Πρωθυπουργός.
«Πολλά στελέχη του Φιλελεύθερου 
Κόμματος πιστεύουν ότι θα πρέπει 
να ανατεθεί στον κ. Abbott κάποιο 
σημαντικό πόστο στο νέο υπουργι-
κό Συμβούλιο και να μην παραμεί-
νει στο κόμμα σαν μια διακοσμητική 
γλάστρα», τόνισε ο κ. Andrews.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η κυβέρνη-
ση χρειάζεται και να επανακτήσει την 
εμπιστοσύνη ψηφοφόρων εκείνων 
που στις εκλογές της 2ας Ιουλίου 
για διάφορους λόγους έστρεψαν την 
πλάτη στον Συνασπισμό και ψήφισαν 
τα μικρά κόμματα. «Πρέπει να επα-
νακτήσουμε την εμπιστοσύνη αυτών 
των ψηφοφόρων και αυτό θα επιτευ-
χθεί κατά τη γνώμη μου, μόνο αν δεν 
δείξουμε ότι προχωρούμε ενωμένοι», 
τόνισε ο κ. Andrews.

«Εφυγε» ο Λευτέρης Σιούστης
Με οδύνη η Μακεδονική πατριά και οι πολλοί φίλοι του έμα-
θαν το ξαφνικό θάνατο στην Ελλάδα τού Λευτέρη Σιούστη, 
ένας καλός οικογενειάρχης και πατριώτης με μεγάλη προσφο-
ρά στον αγώνα για την Μακεδονία. 
Ο Λευτέρης Σιούστης υπηρέτησε πολλά χρόνια σαν γραμματέ-
ας στον «Μέγα Αλέξανδρο» τη δεκαετία τού ‘80 και όταν ιδρύ-
θηκε η Αδελφότητα Κοζάνης την υπηρέτησε σαν πρόεδρος και 
γραμματέας της. Ο ακούραστος αυτός εργάτης για την Μακε-
δονική πατριά υπηρέτησε και σαν πρόεδρος και γραμματέας 
στην Παμμακεδονική.
Στην απαρηγόρητη σύζυγό του Χαρίκλεια και τα παιδιά του 
Ελένη και Χρήστο, «Ο Κόσμος» εκφράζει τα ειλικρινή του συλ-
λυπητήρια και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον 
αξέχαστο Λευτέρη.     


