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Επιχορηγήσεις και χαµηλά δανειακά 
επιτόκια για µικρές επιχειρήσεις

Ιρανο-Αυστραλοί τίµησαν τα θύµατα 
της αεροπορικής συντριβής στο Ιράν

Ο ι µικρές επιχειρήσεις που υποφέρουν λόγω 
των πυρκαγιών θα έχουν σύντοµα πρόσβαση 
σε νέες επιχορηγήσεις και δάνεια χαµηλού 
επιτοκίου έτσι ώστε να βοηθηθούν για να ξα-

ναπατήσουν στα πόδια τους.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση επρόκειτο να ανακοι-
νώσει χτες συµπληρωµατικές επιχορηγήσεις µέχρι $ 
50.000, και αφορολόγητα δάνεια και δάνεια χαµηλού 
επιτοκίου ύψους έως $ 500.000 σε επιχειρήσεις που 
έχουν χάσει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία ή είχαν 
σηµαντική πτώση στα έσοδα λόγω των πυρκαγιών.
Η κυβέρνηση προχθές ανακοίνωσε επίσης ότι 76 
εκατοµµύρια δολάρια από το ίδιο ταµείο θα πήγαιναν 
για την τόνωση του τουρισµού.
Ο Peter Strong, διευθύνων σύµβουλος του Συµβου-
λίου των Οργανισµών Μικρών Επιχειρήσεων, είναι 
µεταξύ των πρώτων από τους οποίους ζητήθηκαν 
συµβουλές σχετικά µε την καλύτερη δυνατή προσέγ-
γιση στο φλέγον αυτό θέµα. «Ελπίζαµε να λάβουµε 
επιχορηγήσεις ύψους περίπου 20.000 δολαρίων 
και οι επιχορηγήσεις είναι $ 50.000» δήλωσε ο κ. 
Strong. «Έτσι, είναι πάνω από το διπλάσιο αυτό που 
είδαµε, ώστε να µην µπορεί κανείς να διαµαρτυρηθεί 
γι’ αυτό».

Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τα δάνεια. 
«Πρόκειται βασικά για ένα άτοκο δάνειο –ή µε πολύ, 
πολύ χαµηλό επιτόκιο– και δεν χρειάζεται να κάνετε 
καµία αποπληρωµή για τα πρώτα δύο χρόνια» είπε. 
«Αλλά πρέπει να έχετε µια υγιή επιχείρηση για να 
επωφεληθείτε από το συγκεκριµένο δάνειο».
Τα εν λόγω δάνεια θα µπορούσαν να χρησιµοποιη-
θούν για την αποκατάσταση ή την αντικατάσταση των 
κατεστραµµένων περιουσιακών στοιχείων και του κε-
φαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων.
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έδωσε αριθµό για 
το σύνολο των επιχειρήσεων που αναµένεται να επω-
φεληθούν ή για το αναµενόµενο συνολικό κόστος. Ο 
κ. Strong δήλωσε ότι υπήρχαν 430.000 επιχειρήσεις 
στις πληγείσες περιοχές και δεν ήταν σαφές πόσες 
υπέστησαν ζηµιές.
«∆εν νοµίζω ότι [το κόστος] θα είναι ένα δισεκατοµ-
µύριο δολάρια, αλλά θα µπορούσε να φτάσει περί-
που εκεί» είπε. «Ίσως να φτάσει στα 800 εκατοµµύρια 
δολάρια». Ωστόσο, σηµαντικό ζητούµενο για τις του-
ριστικές πληγείσες περιοχές παραµένει η επιστροφή 
των τουριστών, από τους οποίους πολλές περιοχές 
–όπως το Cangaroo Island– εξαρτώνται για την τόνω-
ση της οικονοµίας τους.

Μέλη της ιρανικής κοινότητας 
της Αυστραλίας τέλεσαν επιµνη-
µόσυνη δέηση στο Σίδνεϊ για 
τους ανθρώπους που σκοτώθη-
καν όταν το ουκρανικό επιβατι-
κό αεροσκάφος Boeing 737-800 
καταρρίφθηκε από τον ιρανικό 
στρατό πάνω από την Τεχεράνη, 
στις 8 Ιανουαρίου. Η αυστραλια-
νή ιρανική κοινότητα έχει συγγε-
νείς και φίλους που πέθαναν στη 
συντριβή του αεροσκάφους, η 
οποία σκότωσε 176 ανθρώπους. 
Προχθές, έδειξαν φωτογραφίες 
αγαπηµένων τους που έχασαν τη 
ζωή τους όταν καταρρίφθηκε η 
πτήση 752 των Ουκρανικών ∆ι-
εθνών Αερογραµµών ή σκοτώ-
θηκαν από το καθεστώς του Ιράν 
τους τελευταίους µήνες.
Περίπου 100 άτοµα συγκεντρώ-

θηκαν την Κυριακή το απόγευµα 
έξω από τα γραφεία του SBS στο 
Artarmon, για να εκφράσουν τον 
σεβασµό τους  στα θύµατα και 
να καταδικάσουν τις ενέργειες 
της ιρανικής κυβέρνησης «σκό-
πιµες ή ακούσιες». «Η Ισλαµική 
∆ηµοκρατία του Ιράν είναι υπαί-
τια για την απώλεια της ζωής 
των πατέρων, των µητέρων, των 
γιων και των θυγατέρων. Μαζί 
µε τους αδελφούς και τις αδελ-
φές µας στο Ιράν, καταδικάζουµε 
τις απάνθρωπες και κακές πρά-
ξεις της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας 
του Ιράν. Στέλνουµε την αγάπη 
και το φως µας στις οικογένειες 
που έχουν βιώσει την απώλεια 
σε αυτή τη σκοτεινή εποχή» ανέ-
φερε ο Artoniss Ehsani στο SBS 
News.

Ο πρόεδρος του Οργανισµού της 
Ιρανικής Κοινότητας (Iranian 
Community Organisation),  
Siamak Ghahreman, φοβάται ότι 
δεν θα υπάρξει µια ανοιχτή και 
διαφανής έρευνα για την κατάρ-
ριψη του αεροπλάνου, εκτός εάν 
η διεθνής κοινότητα ασκήσει πί-
εση στο Ιράν. Ο κ. Ghahreman 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας θα πρέπει να χρησι-
µοποιήσει τις καλές σχέσεις της 
µε την Τεχεράνη για να απαιτή-
σει λογοδοσία. «Έχουν µια καλή 
σχέση που µπορούν να χρησιµο-
ποιήσουν για να αναγκάσουν την 
ισλαµική κυβέρνηση του Ιράν να 
πει, τουλάχιστον, στις οικογένει-
ες των θυµάτων τι πραγµατικά 
συνέβη και τι πρόκειται να κά-
νει» είπε στο AAP.

Αναδιπλώθηκαν 
οι Εργατικοί µετά τις 
τελευταίες εκλογές 
Ο Anthony Albanese πιστεύει ότι το Εργατικό 
κόµµα έχει ξεπεράσει την απογοήτευση της ήτ-
τας στις οµοσπονδιακές εκλογές του 2019, αλλά 
οκτώ µήνες στην ηγεσία της αντιπολίτευσης δεν 
αποκαλύπτει τις µελλοντικές αλλαγές της πολι-
τικής του.

Σε συνέντευξή του προχθές στο Sky News, ο κ. 
Albanese επιβεβαίωσε ότι η αµφιλεγόµενη πο-
λιτική πίστωσης φόρου, που δυσαρέστησε πολ-
λούς ηλικιωµένους ψηφοφόρους, δεν θα συνε-
χιστεί στις επόµενες εκλογές, αν κι αρνήθηκε 
να αποκαλύψει εάν το κόµµα του θα την επα-
ναφέρει µε διαφορετική µορφή. Ερωτηθείς εάν 
το κόµµα του θα συνεχίσει µε την πολιτική προ-
σέγγιση φόρου και δαπανών, είπε: «∆εν αρνού-
µαι το γεγονός ότι σε µια πολιτισµένη κοινωνία 
χρειάζεσαι φορολογία για να χρηµατοδοτήσεις 
σχολεία και νοσοκοµεία». ∆ήλωσε, επίσης, ότι 
οι Εργατικοί έκαναν λάθος επιµένοντας κατά τις 
οµοσπονδιακές εκλογές του περασµένου έτους 
στην πολιτική τους του 2015,  που είχε στόχο τη 
µείωση των εκποµπών άνθρακα κατά 45% µέχρι 
το 2030. «Νοµίζω ότι ήταν λάθος το 2019 να 
συνεχίσουµε να λέµε “θα κάνουµε ακριβώς αυτό 
που κάναµε το 2015”, σαν να µην είχε αλλάξει 
τίποτα. Θα καθορίσουµε την πολιτική µας. Θα εί-
ναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη» ανέφερε στη 
συνέντευξη.
 
Ο κ. Albanese υπολογίζει ότι οι επόµενες εκλο-
γές θα διεξαχθούν µεταξύ Οκτωβρίου 2021 και 
Μαρτίου 2022. «Θα είµαστε έτοιµοι να κατεβού-
µε [στις εκλογές]. Έχουµε κάνει πολύ περισσότε-
ρα από το να συνέλθουµε απλώς» δήλωσε. Είπε 
ότι σε έξι µήνες το κόµµα είχε εξετάσει τι πήγε 
στραβά στις εκλογές του 2019 µέσω της διαδικα-
σίας αυτοαξιολόγησής του, είχε αναδιοργανώσει 
το εθνικό γραφείο του, εγκατέστησε νέο εθνικό 
γραµµατέα και ετοίµασε νέους υποψήφιους βου-
λευτές.




