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Οι αιτούντες σύνταξη 
παραπονιούνται για καθυστερήσεις
Ο ι ηλικιωµένοι Αυστραλοί που 

έχουν καταθέσει τα χαρτιά 
τους για να βγουν στη σύντα-
ξη λένε ότι υποφέρουν από 

καθυστερήσεις στην καταβολή των 
συντάξεών τους, καθώς το προσωπικό 
του υπουργείου δυσκολεύεται να διεκ-
περαιώσει τον πολύ µεγάλο αριθµό αι-
τήσεων που έχουν συσσωρευτεί. Όσο 
για την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, 

αναγνωρίζει ότι χρειάζονται περισσό-
τεροι υπάλληλοι για να ελέγξουν όλες 
τις αιτήσεις και να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες.
Το Υπουργείο Ανθρωπίνων Υπηρε-
σιών δεν διαθέτει αρκετό υπαλληλικό 
προσωπικό για να εγκρίνει τον µεγάλο 
αριθµό αιτήσεων, ενώ οι συνταξιούχοι 
λένε ότι το βιοτικό τους επίπεδο καθη-
µερινά πέφτει, καθώς ο χρόνος ανα-

µονής φτάνει έως και τους έξι µήνες, 
περίοδος που χρειάζεται για να γίνουν 
οι προβλεπόµενες γραφειοκρατικές 
ενέργειες εκ µέρους του υπουργείου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση 13 εβδοµάδες νωρίτερα για να 
αποφευχθούν καθυστερήσεις, ωστόσο 
ο υπουργός Ανθρωπίνων Υπηρεσιών 
Michael Keenan δήλωσε ότι έχουν 
αποσπαστεί από τις θέσεις τους ακόµα 

περισσότερα άτοµα για να ανταποκρι-
θούν στον φόρτο εργασίας και να κα-
ταβληθούν οι συντάξεις, σύµφωνα µε 
το News Corp Australia.

Απαντήσεις ζητά 
ο πρωθυπουργός 
για τις αυξανόµενες 
τιµές των καυσίµων
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison επέ-
στησε την προσοχή του Παρατηρη-
τηρίου Ανταγωνισµού σχετικά µε το 
αυξανόµενο κόστος των καυσίµων, λέ-
γοντας ότι «θέλει κάποιες απαντήσεις» 
από το ACCC.
Το κόστος της βενζίνης αυξάνεται σε 
ολόκληρη τη χώρα, µε τις τιµές στη 
Μελβούρνη να χτυπούν 10ετή υψηλό 
τον περασµένο µήνα, ενώ οι οδηγοί 
της Αδελαΐδας χτες πλήρωναν κατά 
µέσο όρο 167,4 δολάρια το λίτρο.
«Θέλω κάποιες απαντήσεις από το 
ACCC. Αυτοί είναι που χρηµατοδοτού-
µε για να βγαίνουν εκεί έξω και να πα-
ρακολουθούν γιατί οι τιµές κινούνται 
προς τα πάνω και προς τα κάτω και 
υπό ποιες συνθήκες» δήλωσε χτες ο κ. 
Morrison στο K Rock 95.5.

Κεντρικό ζήτηµα ο Ειρηνικός για 
την εξωτερική πολιτική των Εργατικών
Για το Κόµµα των Εργατικών, η σχέση 
της Αυστραλίας µε τους γείτονές της 
στον Ειρηνικό θα πρέπει να υπαγο-
ρεύεται από µια πραγµατική επιθυµία 
να βοηθήσει την περιοχή. Ο ηγέτης 
της αντιπολίτευσης Bill Shorten περι-
έγραψε χτες, µιλώντας στο Ινστιτού-
το Lowy του Σίδνεϊ, την προσέγγιση 
των Εργατικών για την εξωτερική πο-
λιτική. «Ο στόχος µας δεν θα είναι η 
στρατηγική άρνηση των άλλων, αλλά 
η βελτίωση της οικονοµικής κατάστα-
σης των 10 εκατοµµυρίων ανθρώπων 
των νησιών του Ειρηνικού» είπε.
Η παρουσία της Κίνας στον Ειρηνι-
κό επεκτείνεται, όµως η κυβέρνηση 
Morrison παραµένει αναποφάσιστη 
για το αν κάποιες πρόσφατες πρω-
τοβουλίες, όπως µια συµφωνία µε-
ταξύ της Αυστραλίας, των ΗΠΑ και 
της Ιαπωνίας να επενδύσουν στην 
περιοχή, θα συνιστούσαν πρόκλη-
ση για την Κίνα. Σύµφωνα µε τον κ. 
Shorten, αν εκλεγεί στις 
επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές, µια κυβέρνηση 
των Εργατικών όχι µόνο 

θα ενισχύσει την εξωτερική βοήθεια 
προς τα νησιά του Ειρηνικού, αλλά 
θα ενθαρρύνει και τους ιδιώτες επεν-
δυτές να επενδύσουν σε έργα υποδο-
µής για την προώθηση της ανάπτυξης 
στην περιοχή. «Το όραµά µου είναι 
να διευκολύνει ενεργά η Αυστραλία 
τον δανεισµό µε ευνοϊκούς όρους και 
τη χρηµατοδότηση για επενδύσεις 
σε αυτά τα ζωτικής σηµασίας σχέδια 
για την οικοδόµηση του έθνους µέσω 
µιας επενδυτικής τράπεζας υποδοµών 
που θα υποστηρίζεται από την κυβέρ-
νηση» είπε ο κ. Shorten. «Οι γείτονές 
µας στον Ειρηνικό ψάχνουν συνεργά-
τες για να τους βοηθήσουν να φτιά-
ξουν υποδοµές και ως πρωθυπουργός 
σκοπεύω να φροντίσω να στραφούν 
πρώτα στην Αυστραλία».
Οι Εργατικοί θα επαναφέρουν επίσης 
ένα υπουργείο για τις υποθέσεις του 
Ειρηνικού και για τη διεθνή ανάπτυ-
ξη. Τη θέση αυτή κατείχε η γερουσια-

στής Concetta Fierravanti-Wells υπό 
την κυβέρνηση Turnbull, αλλά έγι-
νε αναπληρωτής υπουργός υπό τον 
πρωθυπουργό Scott Morrison.
Σύµφωνα µε τον κ. Shorten, η Αυ-
στραλία θα πρέπει να καταβάλει 
περισσότερες προσπάθειες για να 
αναγνωρίσει και να κατανοήσει την 
ποικιλοµορφία των γλωσσών, του πο-
λιτισµού, των νόµων και των σταδίων 
ανάπτυξης στην περιοχή.
«∆εν θα ορίσουµε τους γείτονές µας 
στον Ειρηνικό από το µικρό τους µέ-
γεθος και τον πληθυσµό τους, αλλά 
από το µεγαλείο του ωκεανού του 
οποίου είναι θεµατοφύλακες – και 
από όλα όσα µοιραζόµαστε µαζί τους».
Όπως είπε, µια κυβέρνηση των Ερ-
γατικών θα βοηθήσει παράλληλα την 
περιοχή να αντιµετωπίσει την αλλα-
γή του κλίµατος και την υπαρξιακή 
απειλή της ανόδου της στάθµης των 
ωκεανών.

Γκάλοπ: Τέλος το «honeymoon» 
για τον Scott Morrison
Ο Scott Morrison µπορεί να εξακολουθεί να είναι ο προτιµώµενος 
πρωθυπουργός, αλλά τα ποσοστά του έχουν µειωθεί, ενώ κι ο Συνα-
σπισµός δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα στην τελευταία δηµο-
σκόπηση Newspoll. Ο κ. Morrison παραµένει µπροστά από τον ηγέ-
τη της αντιπολίτευσης Bill Shorten ως προτιµώµενος πρωθυπουργός 
µε ποσοστά 43 τοις εκατό έναντι 35, αλλά το προβάδισµά του έχει 
υποχωρήσει κατά οκτώ µονάδες. Τα ποσοστά που καταδεικνύουν τη 
δηµοτικότητά του δίνουν πλέον αρνητική εικόνα, µε το 44% των ψη-
φοφόρων να δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι και το 41% να 
δηλώνουν ικανοποιηµένοι από την απόδοσή του.
Ως προς την ψήφο προς το προτιµώµενο κόµµα, ο Συνασπισµός βρί-
σκεται ξανά εκεί που ήταν πριν από έναν µήνα, στο 36 τοις εκα-
τό, ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο της τελευταίας θητείας του κ. 
Turnbull, ενώ στην ερώτηση για την ψήφο µεταξύ των δύο µεγάλων 
κοµµάτων το Εργατικό Κόµµα έρχεται πρώτο µε 54 τοις εκατό και ο 
Συνασπισµός ακολουθεί µε 46, σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση που 
δηµοσιεύθηκε στο The Australian.
Η ψήφος προς το κόµµα των Πρασίνων µειώθηκε στο 9%, χάνοντας 
δύο µονάδες, ενώ τα ποσοστά του One Nation εξακολουθούν να βρί-
σκονται στο 6%.

Έφηβος κατηγορείται για επίθεση µε 
βελόνα από σύριγγα εναντίον µαθητών
Ένας έφηβος συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση µε τη βελό-
να µιας σύριγγας σε µαθητές ενός λυκείου σε γυµνάσιο του δυτικού Σίδνεϊ.
Το ασθενοφόρο και η αστυνοµία κλήθηκαν χτες στο Γυµνάσιο του Plumpton λίγο 
πριν από το µεσηµέρι. Σύµφωνα µε τις αρχικές αναφορές, θύµατα είχαν πέσει δύο 
ή τρία άτοµα, ωστόσο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της ΝΝΟ δήλωσε 
στο news.com.au ότι ο αριθµός των φοιτητών που τραυµατίστηκαν ήταν οκτώ.
Τέσσερα συνεργεία ασθενοφόρων εστάλησαν αµέσως στο σχολείο στην Hyatts and 
Bottles Road, όπου βρήκαν ότι αρκετοί µαθητές είχαν υποστεί τραυµατισµούς στα 
χέρια και τα πόδια τους. Στους αξιωµατικούς είπαν ότι ένας από τους µαθητές έκανε 
µια «φάρσα», η οποία φαίνεται ότι περιλάµβανε και τη βελόνα. «Ως αποτέλεσµα, 
οκτώ έφηβοι δέχτηκαν ένα µικρό τσίµπηµα µε τη βελόνα» δήλωσε εκπρόσωπος της 
αστυνοµίας. «Πρόκειται όλοι να περάσουν από εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο».
Η αστυνοµία δήλωσε ότι οι αστυνοµικοί από τη διοίκηση του Druitt συνέλαβαν το 
14χρονο αγόρι σε ένα σπίτι στο Glendenning λίγο µετά τις 18:00. Μεταφέρθηκε στο 
Αστυνοµικό Τµήµα όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πέντε αδικήµατα.
Το αγόρι αφέθηκε ελεύθερο µε εγγύηση και πρόκειται να εµφανιστεί στο δικαστή-
ριο ανηλίκων την Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2018. Όλα τα θύµατα θα πρέπει να υποβλη-
θούν άµεσα σε εξετάσεις αίµατος για πιθανές ασθένειες που µεταδίδονται από τη 
βελόνα. Το Υπουργείο Παιδείας της NΝΟ επιβεβαίωσε ότι ένας µαθητής χτες «πήγε 
στο σχολείο µε ένα εργαλείο» που χρησιµοποιήθηκε για να τσιµπήσει τους άλλους. 
«Το σχολείο θα λάβει ισχυρά πειθαρχικά µέτρα εναντίον αυτού του µαθητή» δήλωσε 
ένας εκπρόσωπος. Η αστυνοµία ερευνά το περιστατικό, είπε. Στο προσωπικό και 
στους µαθητές παρέχεται επίσης συµβουλευτική και υποστήριξη.




