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Συνταξιούχοι υγειονοµικοί καλούνται πίσω στη µάχη του κορονοϊού

Π
ερισσότεροι από 40.000 πρώην γιατροί, 
νοσηλευτές, µαίες και φαρµακοποιοί κα-
λούνται να επανενταχθούν στο ιατρικό 
δυναµικό, για να ενισχύσουν την πρώτη 

γραµµή στην καταπολέµηση του κορονοϊού από 
την ερχόµενη ∆ευτέρα.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αυστραλιανής Υπη-
ρεσίας για την Ασφάλεια των Εργαζοµένων Υγείας 
(AHPRA), Martin Fletcher, δήλωσε ότι η προσθή-
κη χιλιάδων επαγγελµατιών στο σύστηµα θα βοη-
θήσει στην καταπολέµηση του COVID-19 και θα 
ανακουφίσει την πίεση από όσους ήδη εργάζονται.
«Ακόµα κι αν έχουµε µόνο 5 τοις εκατό ή 10 τοις 
εκατό των επαγγελµατιών που υπάρχουν στο µη-
τρώο, µιλάµε για κάπου µεταξύ 2.000 έως 4.000 

επιπλέον επαγγελµατίες διαθέσιµους στο σύστηµα 
υγείας µας» είπε.
Στο µητρώο που έχει δηµιουργηθεί για την παν-
δηµία, είναι καταγεγραµµένοι 32.000 νοσηλευτές, 
4.800 γιατροί, 2.400 µαίες και 2.200 φαρµακο-
ποιοί. Οι πρώην επαγγελµατίες του ιατρικού τοµέα 
θα προστεθούν στο γενικό µητρώο για ένα έτος. 
Ωστόσο, η AHPRA συνιστά στους επαγγελµατίες 
που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες και υποφέρουν 
από κάποια πάθηση ή έχουν κάποιο υποκείµενο 
νόσηµα να µην ανταποκριθούν στο κάλεσµα. Εν-
νοείται, επίσης, ότι δεν περιλαµβάνονται οι εργα-
ζόµενοι στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης 
που έχουν εκκρεµή καταγγελία ή κυρώσεις εναντί-
ον τους λόγω της συµπεριφοράς τους.

Ματίς και Πικάσο «παγιδεύτηκαν» στην Αυστραλία λόγω του κοροναϊού

Υποχρεωτική καραντίνα: Κάποιοι 
δεν απελπίζονται καθόλου

Υπ. Στέγασης: Μορατόριουµ στις εξώσεις 
δεν σηµαίνει «δεν πληρώνω ενοίκιο»

Μερικά από τα πιο πολύτιµα έργα τέχνης 
παγκοσµίως είναι παγιδευµένα στην χώρα 
µας και δεν µπορούν να επιστραφούν σε 
πολιτιστικούς οργανισµούς, στους οποίους 
ανήκουν λόγω της πανδηµίας του κορονα-
ϊού. «Έχουµε περίπου 100 έργα των Ματίς 
και Πικάσο εδώ από 23 δανεισµούς απ’ όλο 
τον κόσµο, από την Πινακοθήκη Τέιτ του 
Λονδίνου, το Μητροπολητικό Μουσείο Τέ-
χνης της Νέας Υόρκης και το Μουσείο Πι-
κάσο στο Παρίσι µεταξύ άλλων» δήλωσε ο 
Νικ Μίτζεβιτς, διευθυντής της Εθνικής Πι-
νακοθήκης Τέχνης της Αυστραλίας (NGA) 
στην Καµπέρα, αναφέρουν δηµοσιεύµατα. 
Η Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης φιλοξενού-
σε την έκθεση «Matisse & Picasso» έως τις 
13 Απριλίου, αλλά λόγω της πανδηµίας του 
κοροναϊού έκλεισε τις πύλες της νωρίτερα. 
«Είναι αδύνατο να µετακινήσουµε αυτά τα 
έργα µε ασφάλεια, όποτε παραµένουν µαζί 
µας, µέχρις ότου το προσωπικό των πολι-
τιστικών ιδρυµάτων έρθει στην Αυστραλία 
για να τα συγκεντρώσει» εξήγησε ο διευ-
θυντής της NGA. Η διεθνής ανταλλαγή έρ-
γων µεταξύ µεγάλων δηµόσιων ιδρυµάτων 
είναι ζωτικής σηµασίας για τη διοργάνω-
ση σηµαντικών εκθέσεων τέχνης. Αλλά η 

µετακίνηση αυτών των έργων σε όλο τον 
πλανήτη είναι µια περίπλοκη και δαπανη-
ρή επιχείρηση. Οι πίνακες δεν µπορούν να 
µεταφερθούν χωρίς συνοδεία και καθώς 
κανείς δεν µπορεί να ταξιδέψει πουθενά 
αυτό το διάστηµα, δεν µπορούν και οι πί-
νακες. Η Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης της 
Αυστραλίας έχει δανείσει περίπου 1200 
έργα, µερικά εντός της Αυστραλίας, κάποια 
στο εξωτερικό. Εκεί όπως φαίνεται θα µεί-
νουν το επόµενο διάστηµα. Προς το παρόν 
ένα έργο του Φράνσις Μπέικον βρίσκεται 
στο Χιούστον, έργο από τη σειρά Θηµωνιές 
του Μονέ στη Γερµανία και το «Νούφαρα» 
του ίδιου ζωγράφου στην Πινακοθήκη του 
Κουίνσλαντ, ανέφερε ο Νικ Μίτζεβιτς στην 
εφηµερίδα The Sydney Morning Herald. Η 
Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας έκλει-
σε στις 23 Μαρτίου. Η έκθεση «Matisse 
& Picasso» είναι η πρώτη στην Αυστραλία 
που πρόβαλε την ιστορία της καλλιτεχνικής 
σχέσης δύο καλλιτεχνών που θεωρούνται 
από τους σηµαντικότερους του 20ου αιώνα 
στην Ευρώπη. Την έκθεση συνθέτουν 60 
αριστουργήµατα, έργα ζωγραφικής και γλυ-
πτά από δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές 
από την Αυστραλία και το εξωτερικό.

Ο Jayce Carrano ξυπνάει κάθε πρωί και κοιτάζει ένα πάρκινγκ από 
το παράθυρό του στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο CBD του Σίδ-
νεϊ. «Τα πρωινά νιώθω εντάξει, ότι είναι µόνο µια µέρα µέσα στο 
σπίτι, αλλά όταν σκοτεινιάζει και είσαι µέσα όλη µέρα, συνήθως η 
σκέψη προκαλεί άγχος» λέει.
Ο 23χρονος είναι ένας από τους χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν 
πάει για υποχρεωτική αποµόνωση για 14 ηµέρες από τότε που η 
Αυστραλία εξέδωσε νέους κανόνες για τον έλεγχο της εξάπλωσης 
του κορονοϊού.
Πρόλαβε την τελευταία πτήση της Qantas από το Λος Άντζελες όπου 
σπούδαζε αγγλική φιλολογία στο UCLA και έφτασε επτά ώρες µετά 
την έναρξη της νέας δηµόσιας τάξης τα µεσάνυχτα του Σαββάτου.
Πολλοί έχουν διαµαρτυρηθεί για τις συνθήκες που επικρατούν στα 
ξενοδοχεία –κάποιοι τα χαρακτηρίζουν «φυλακές» και «µισούν το 
φαγητό»–, αλλά ο κ. Carrano λέει ότι έχει τον τρόπο του να περάσει 
τις δύο εβδοµάδες.
«Είναι ένας τρόπος να µάθουµε λίγο περισσότερα πράγµατα για τον 
Jayce, να δούµε πώς είναι από µέσα» λέει. Οι γονείς του του άφη-
σαν µια κιθάρα και κάνει µαθήµατα, έχει µια βιβλιοθήκη µε οκτώ 
βιβλία και µένει σε επαφή µε φίλους, κατακλύζοντας το Instagram 
του µε βίντεο υπό καραντίνα. 
Η Sarah ζούσε µε τη σύντροφό της στο Λονδίνο, όταν η σύντρο-
φός της έσπευσε να επιστρέψει στην Αυστραλία για να είναι κοντά 
στους γονείς της που είναι ανοσοκατεσταλµένοι. Η Sarah ακολού-
θησε σύντοµα και σχεδίαζε να αποµονωθεί µαζί τους, αλλά έφτασε 
επτά ώρες µετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.
«Θέλαµε να βεβαιωθούµε ότι δεν είχαµε τίποτα πριν πάµε στο σπίτι 
των γονιών της» λέει.  Τώρα είναι στην έκτη ηµέρα της καραντίνας 
στο Intercontinental του Σίδνεϊ και το παλεύει µε γιόγκα µπροστά 
από το παράθυρό της.
«Έχω αρχίσει να χωρίζω το δωµάτιό µου σε τµήµατα, οπότε έχω 
τον χώρο εργασίας µου, τον χώρο ύπνου, τον χώρο άσκησης και τη 
γωνιά διαβάσµατος, µε την καλύτερη θέα από το παράθυρο» λέει. 
«Είναι πραγµατικά σηµαντικό να έχω ένα πρόγραµµα [...]».
∆εν µπορεί να στείλει τα ρούχα της σε καθαριστήριο, λόγω του 
κινδύνου µόλυνσης, γι ‘αυτό τα πλένει στο χέρι στο µπάνιο της.
«Το πιο δύσκολο πράγµα είναι να είσαι µόνος σου και να παραµέ-
νεις εδώ, να µην “δραπετεύεις” µε αλλαγές σκηνικού» λέει.

Το εξαµηνιαίο µορατόριουµ στις εξώσεις 
που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση 
πριν από λίγες µέρες δεν σηµαίνει ότι οι Αυ-
στραλοί µπορούν να σταµατήσουν να πλη-
ρώνουν ενοίκιο, σύµφωνα µε τον υπουργό 
Στέγασης Michael Sukkar.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison και οι 
ηγέτες πολιτειών και Εδαφών επρόκειτο να 
συναντηθούν σήµερα για να συζητήσουν τα 
ελάχιστα κριτήρια και τους κανόνες σχετικά 
µε τα ενοίκια κατοικιών και εµπορικών κα-
ταστηµάτων. Αυτά τα κριτήρια θα συγκεκρι-
µενοποιήσουν την αρχή του εξάµηνου µο-
ρατόριουµ στις εξώσεις. Πολλοί ενοικιαστές 
βρίσκονται υπό πίεση, καθώς ο κορονοϊός 
αναγκάζει τις επιχειρήσεις να απολύσουν 
προσωπικό. Οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα, καθώς βλέπουν τα 
έσοδά τους να πέφτουν κατακόρυφα.
«Υπάρχει ένα µορατόριουµ για τις εξώσεις 
λόγω αδυναµίας καταβολής του ενοικίου, 
αλλά αυτό δεν αφορά και την απαίτηση πλη-
ρωµής ενοικίων» δήλωσε ο κ. Sukkar στο 

ABC την Τετάρτη. Είπε ότι οι ιδιοκτήτες και 
οι ενοικιαστές πρέπει να «µοιραστούν τις 
δυσκολίες». «∆εν θέλουµε να δούµε ανθρώ-
πους να τους γίνεται έξωση, αλλά αυτό δεν 
τους απαλλάσσει από την ευθύνη να πλη-
ρώνουν το ενοίκιό τους» είπε.
Ορισµένες πολιτείες εξετάζουν τις συνθή-
κες υπό τις οποίες µπορούν να εξακολου-
θήσουν να γίνονται εξώσεις, όπως όταν 
γίνεται ζηµιά στην ιδιοκτησία ή όταν εκδη-
λώνεται παράνοµη συµπεριφορά. «Υπάρχει 
µια πολύ ευαίσθητη ισορροπία µεταξύ των 
ιδιοκτητών και των ενοικιαστών» δήλωσε ο 
κ. Sukkar για τέτοιες κινήσεις.




