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Οι αλλαγές στην παιδική μέριμνα 
θα επιβαρύνουν τους παππούδες

A πό τις 2 Ιουλίου, τα 
δύο επιδόματα που 
ισχύουν τώρα στον 
τομέα της παιδικής 

μέριμνας, το Επίδομα Παιδι-
κής Φροντίδας και η Έκπτωση 
Φροντίδας Παιδιού, θα καταρ-
γηθούν και θα αντικαταστα-
θούν από την Επιδότηση Παι-
δικής Φροντίδας.
Ωστόσο, οι αλλαγές δεν θα 
ενεργοποιηθούν αυτόμα-
τα. Κάθε οικογένεια θα πρέ-
πει πρώτα να ενημερώσει το 
Centrelink για την ιδιαίτερη 
κατάστασή της.
Για να υπολογίσει την επιδό-
τηση, το Centrelink θα πρέπει 
να γνωρίζει το συνδυασμένο 
εισόδημα της οικογένειας, τον 

χρόνο που εργάζεται ο κάθε 
γονέας και τον τύπο παιδικής 
φροντίδας που χρησιμοποιεί-
ται. Για μερικές οικογένειες, 
αυτό σημαίνει ότι θα δουν την 
κατάστασή τους να βελτιώνε-
ται, αλλά για άλλους τα πράγ-
ματα θα είναι πολύ χειρότερα.
Για τις οικογένειες που ζημι-
ώνονται, αυτό θα μπορούσε 
να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη 
πίεση στους παππούδες για να 
βοηθήσουν.
Η Anne McLeish, από τους 
Grandparents Australia, δή-
λωσε ότι η παλαιότερη γενιά 
κάνει μια εξαιρετική δουλειά 
αναπληρώνοντας τα κενά της 
παιδικής μέριμνας.
«Οι γονείς αρχίζουν να παρα-
δέχονται ότι δεν θα μπορέ-
σουν να αντεπεξέλθουν χωρίς 
τους παππούδες» πρόσθεσε, 
και πιστεύει ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να τους πληρώνει για 
τη συμβολή τους.
«Πρέπει σίγουρα να επιδο-
τούνται για τη φροντίδα που 
παρέχουν» είπε. «Αυτό δεν 
είναι απαραίτητο να σημαίνει 
χρηματική αποζημίωση, αλλά 
μπορεί να σημαίνει φορολο-

γικές ελαφρύνσεις ή κάποια 
άλλα κίνητρα». Η κόρη της κ. 
Liversidge, Alice Zsembery, 
εργολάβος μηχανικός, ανα-
γνωρίζει πόσο τυχερή είναι 
που έχει τη μητέρα της.
«Τους δίνει το πρωινό τους, 
τα ντύνει, πλένουν τα δόντια 
τους, κι ύστερα πάει τον γιο 
μου στον παιδικό σταθμό και 
επιστρέφει στο σπίτι με την 
κόρη μου προσέχοντάς τη όλη 
μέρα» είπε στο 7.30. «Όταν 
γυρνάμε από τη δουλειά, μας 
έχει ετοιμάσει φαγητό και συ-
χνά τα παιδιά είναι ήδη μπα-
νιαρισμένα».
Η οικογένεια πληρώνει την 
παιδική μέριμνα για δύο ημέ-
ρες τη βδομάδα, με την κ. 
Liversidge να καλύπτει τις 
υπόλοιπες μέρες.
«Όσον αφορά το κόστος της 
παιδικής μέριμνας, για τις πε-
ρισσότερες οικογένειες που 
γνωρίζω είναι σχετικά οικο-
νομικά προσιτό» δήλωσε η κ. 
Zsembery. «Όμως για περισ-
σότερο από μερικές μέρες την 
εβδομάδα, γίνεται απρόσιτο».

Εμπρησμός δημόσιου σχολείου της 
Parramatta: Η αστυνομία καλεί μάρτυρες

Γιατί χρηματοδοτεί η κινεζική Huawaei τα ταξίδια 
των Αυστραλών πολιτικών;
Η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Huawei, 
παγκόσμιου βεληνεκούς, έχει γίνει ο με-
γαλύτερος χορηγός για τα ταξίδια των 
πολιτικών του ομοσπονδιακού κοινοβου-
λίου στο εξωτερικό, χρηματοδοτώντας τα 
12 από τα 55 υπερπόντια ταξίδια την 
περίοδο 2010-2018, σύμφωνα με νέα 
έρευνα που δημοσιεύθηκε την παραμονή 
της κρίσιμης απόφασης της Καμπέρα για 
το ψηφιακό μέλλον της Αυστραλίας.
Η έρευνα αφορά ταξίδια Αυστραλών ομο-
σπονδιακών πολιτικών στην έδρα της 
Huawei στην κινεζική πόλη Shenzhen 
στη νότια Κίνα. Περιλάμβαναν πτήσεις σε 
διακεκριμένη θέση, πρόσθετα εγχώρια 
ταξίδια, δωρεάν διαμονή και γεύματα.
Η νέα έκθεση έρχεται εν μέσω της κυ-
βερνητικής συζήτησης σχετικά με το αν 
θα πρέπει να επιτραπεί στον κινεζικό 
οργανισμό τηλεπικοινωνιών να παρέχει 
εξοπλισμό για το επόμενο δίκτυο επικοι-
νωνιών της Αυστραλίας, τεχνολογίας 5G.
Πολλοί πολιτικοί ζήτησαν τον αποκλει-
σμό της εταιρείας, λόγω ανησυχιών για 
την εθνική ασφάλεια. Τις επόμενες εβδο-
μάδες αναμένεται να αποφασίσει η Επι-
τροπή Εθνικής Ασφάλειας του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου για τον αποκλεισμό 
ορισμένων εταιρειών από το δίκτυο 5G 
– και σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους 
Αυστραλιανούς αξιωματούχους με τους 
οποίους μίλησε το ABC, η Huawei θα πε-

ριλαμβάνεται σε αυτές. Η Huawei είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού παγκο-
σμίως και ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος 
smartphones, μετά από τη Samsung και 
την Apple.
Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί στόχο 
επικρίσεων για τις διασυνδέσεις της με 
την κινεζική κυβέρνηση, με μία από τις 
κατηγορίες να αφορά την εμπλοκή της σε 
κατασκοπεία για λογαριασμό του κινεζι-
κού κράτους.
Το 2012, απαγορεύτηκε στη Huawei να 
συμμετάσχει στο Εθνικό Ευρυζωνικό Δί-
κτυο της Αυστραλίας (NBN), μετά τις συ-
στάσεις του Αυστραλιανού Οργανισμού 
Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO).
Με τη χορηγία της εταιρείας ταξίδεψαν 
η υπουργός Εξωτερικών Julie Bishop, ο 
υπουργός Εμπορίου Steve Ciobo, ο πρώ-
ην υπουργός Εμπορίου Andrew Robb, ο 
πρώην εκπρόσωπος του Σώματος Χάρι 
Harry Jenkins και οκτώ άλλοι πολιτικοί 
από τους Εργατικούς και τους Φιλελεύ-
θερους.
Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτό, 
εφόσον πρόκειται για διερευνητικά ταξί-
δια, ούτε είναι παράνομο για τους πολιτι-
κούς να δέχονται τέτοιου είδους χορηγί-
ες, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που 
η Huawei προσελκύει την προσοχή, δη-
μιουργώντας υποψίες για τα κίνητρά της.

H Αστυνομία της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας έκανε έκκληση 
προς τρία κορίτσια, ή όποιον 
τα γνωρίζει, που φαίνονται 
σε κάμερες CCTV να περ-
πατούν στην περιοχή της 
Parramatta, και που ενδέχε-
ται να έχουν πληροφορίες 
για το ποιος είναι υπεύθυνος 
για την πυρκαγιά που ξέσπα-
σε στο δημόσιο σχολείο της 
Parramatta στις 19 Μαΐου. Η 
αστυνομία αντιμετωπίζει την 
πυρκαγιά ως εμπρησμό και 
οι έρευνές της συνεχίζονται.
Οι τρεις κοπέλες φαίνονται 
στις κάμερες να περπατούν 
κατά μήκος της οδού Charles, 
λίγο έξω από το σχολείο, 
όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά 
στις 4.45 π.μ.Πιστεύεται 
ότι έχουν ζωτικής σημασίας 
πληροφορίες σχετικά με το 
ποιος ευθύνεται για την πύ-
ρινη κόλαση, η οποία προ-
κάλεσε ζημιά 10 εκατομμυρί-
ων δολαρίων στο διατηρητέο 
κτίριο.
«Περπατούν κοντά στο σχο-
λείο, σε μια κλειστή περιο-
χή, και αργότερα στην οδό 
Church, στην Paramatta» δή-
λωσε η επιθεωρητής Linda 
Howlett. «Τα νεαρά κορί-
τσια είναι [πιθανώς] από 17 

έως 20 ετών». Η αστυνομία 
δεν θεωρεί ότι τα τρία κορί-
τσια είναι υπεύθυνα για τον 
φερόμενο ως εμπρησμό και 
επιδιώκει να αντλήσει μόνο 
πληροφορίες για τις αστυνο-
μικές έρευνες.
Το σχολείο υπέστη εκτεταμέ-
νες ζημιές και ένα διώροφο 
κτίριο καταστράφηκε εντε-
λώς, αλλά ευτυχώς την ώρα 
της φωτιάς δεν ήταν σε χρή-
ση και κανείς δεν τραυματί-
στηκε. Ωστόσο, στο κτίριο 
βρέθηκε αμίαντος.
«[Αυτό] μπορεί να προκαλέ-
σει σημαντικά προβλήματα 
στους πολίτες... γι’ αυτό θέ-
λουμε να συλλάβουμε τους 
παραβάτες όσο πιο γρήγο-
ρα μπορούμε» δήλωσε ο η 
επικεφαλής ντεντέκτιβ κ. 
Howlett.
«Θέλουμε να συλλάβουμε 
[τους παραβάτες] προτού 
κάνουν πάλι κάτι ηλίθιο και 
τραυματίσουν κάποιον πολί-
τη». Δεδομένης της σημασίας 
του κτιρίου, οι κατασκευα-
στές σχεδίαζαν να ενσωμα-
τώσουν ό,τι απέμεινε από 
αυτό σε μια νέα οικοδομή, 
η αστυνομία ωστόσο δήλω-
σε ότι αυτό μπορεί πλέον να 
μην είναι εφικτό.


