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Οικονομικές δυσκολίες για τα αυστραλιανά 
πανεπιστήμια, λιγοστεύουν οι διεθνείς φοιτητές
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να περάσουν πολλά χρόνια πριν ο 
αριθμός των ξένων φοιτητών επιστρέψει στα επίπεδα προ πανδημίας.

42 δισεκατομμύρια δολάρια τράβηξαν  
οι Αυστραλοί από το superannuation
Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Αυστραλοί εκτιμάται ότι έχουν αποσύρει όλες τους τις 
αποταμιεύσεις από τα συνταξιοδοτικά τους χαρτοφυλάκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
COVID-19, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα αποσύρουν συνολικά 
42 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του δικαιώματος πρώιμης πρόσβασης.

Ο ι αιτήσεις για φοιτη-
τική βίζα έχουν υπο-
χωρήσει περισσότε-
ρο από 30 τοις εκατό 

μετά τους περιορισμούς στα 
ταξίδια λόγω κοραναϊού. Τα 
τελευταία στοιχεία από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, τα 
οποία καλύπτουν το οικονο-
μικό έτος 2019-20 έως τις 
31 Μαΐου, δείχνουν ότι ο 
αριθμός των αιτήσεων είναι 
πολύ χαμηλότερος από τα 
προηγούμενα έτη. Τα αιτή-
ματα για βίζα από την ηπει-
ρωτική Κίνα, τη μεγαλύτερη 
πηγή διεθνών φοιτητών για 
πανεπιστήμια της Αυστρα-

λίας, έχουν μειωθεί σχεδόν 
στο 25%.  Οι αιτήσεις από 
την Ινδία μειώθηκαν κατά 
47%, ενώ οι αιτήσεις για 
φοιτητική βίζα από το Νε-
πάλ μειώθηκαν κατά 61%. 
«Μεσοπρόθεσμα, η προοπτι-
κή είναι ζοφερή», δήλωσε ο 
καθηγητής του Εθνικού Πα-
νεπιστημίου της Αυστραλί-
ας Andrew Norton στο SBS 
News. «Σίγουρα θα υπάρξει 
σημαντική μείωση της ερευ-
νητικής δραστηριότητας, η 
οποία υποστηρίζεται από 
έσοδα που οφείλονται στα 
δίδακτρα των ξένων φοιτη-
τών εδώ και πολλά χρόνια». 

Το Πανεπιστήμιο Monash, 
το UNSW, το Πανεπιστήμιο 
La Trobe και το RMIT είναι 
μεταξύ των ιδρυμάτων που 
απολύουν προσωπικό και 
αναδιαρθρώνουν μαθήμα-
τα καθώς αρχίζει να γίνε-
ται αισθητός ο οικονομικός 
αντίκτυπος της πανδημίας. 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
ανακοίνωσε την περασμέ-
νη εβδομάδα ότι θα ξεκινή-
σει εκ νέου την επεξεργασία 
φοιτητικών θεωρήσεων ει-
σόδου, ώστε να μπορούν να 
χορηγηθούν βίζες προτού 
ανοίξουν ξανά τα σύνορα της 
Αυστραλίας. 

Π ερισσότεροι από 2,3 
εκατομμύρια Αυστρα-
λοί έχουν επωφελη-
θεί από το δικαίωμα 

πρώιμης πρόσβασης στις 
συνταξιοδοτικές τους απο-
ταμιεύσεις σύμφωνα με τον 
Ομοσπονδιακό Θησαυρο-
φύλακα, Josh Frydenberg. 
«Γνωρίζουμε ότι σχεδόν το 
60 τοις εκατό αυτών που 
έχουν πρόσβαση στο συντα-
ξιοδοτικό τους χαρτοφυλά-
κιο, έχουν χρησιμοποιήσει 
ή σχεδιάζουν να χρησιμο-
ποιήσουν τα χρήματα για να 
καλύψουν τα απαραίτητα 
καθημερινά έξοδα, συμπε-
ριλαμβανομένης της εξό-

φλησης χρεών, ενώ ένα 36 
τοις εκατό τοποθετεί αυτά τα 
χρήματα στις αποταμιεύσεις 
του», είπε ο κ. Frydenberg 
και πρόσθεσε ότι όσοι δια-
φωνούν με το αυτό το μέτρο 
είναι σαν να λένε «σε 2,6 
εκατομμύρια Αυστραλούς 
ότι δεν σας εμπιστευόμαστε 
πάρετε αποφάσεις για τα 
δικά σας χρήματα». Ο πρό-
εδρος της Industry Super 
Australia, Greg Combet, 
αναγνώρισε ότι το μέτρο βο-
ήθησε πολλούς ανθρώπους 
που αντιμετώπισαν οικονο-
μικές δυσκολίες, αλλά δή-
λωσε ότι οποιαδήποτε προ-
σπάθεια επέκτασής του μετά 

τις 31 Δεκεμβρίου τον βρί-
σκει έντονα αντίθετο. Ο Greg 
Combet, πρώην υπουργός 
της κυβέρνησης των Εργα-
τικών και πρώην γραμματέ-
ας της ACTU, δήλωσε ότι οι 
αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι 560.000 Αυστραλοί 
έχουν «αδειάσει πλήρως» 
τους λογαριασμούς τους, οι 
460.000 από αυτούς ηλικίας 
κάτω των 35 ετών. «Αυτό θα 
δημιουργήσει μεγάλο πρό-
βλημα κατά τη συνταξιοδό-
τησή τους και για τους ίδιους 
και για τους φορολογούμε-
νους καθώς θα αυξηθούν οι 
δικαιούχοι της εθνικής σύ-
νταξης», είπε ο Combet.

723 νέα κρούσματα και 13 θάνατοι 
Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας στη Βικτώρια από την επό-
μενη εβδομάδα αφού στην Πολιτεία σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ 
νέων κρουσμάτων κοροναϊού αλλά και αριθμού θανάτων. Από 
τις 11:59 μ.μ. την Κυριακή το βράδυ, κάθε άτομο στην Βικτώρια 
θα πρέπει να φορά μάσκα όταν φεύγει από το σπίτι, ανακοίνωσε 
χθες ο πρωθυπουργός Ντάνιελ Άντριους.  Η Βικτώρια ανέφερε 
723 νέα κρούσματα ιού κοροναϊκού την Πέμπτη, αριθμός πολύ 
μεγαλύτερος από την προηγούμενη υψηλότερη ημερήσια αύξηση 
στην οποία είχαν καταγραφεί 200 κρούσματα. Όσοι ζουν στις πε-
ριοχές Greater Geelong, Surf Coast, Moorabool, Golden Plains, 
Colac-Otway και Queenscliff δεν θα μπορούν από χθες να δέ-
χονται επισκέπτες στα σπίτια τους. Ο κ. Andrews είπε ότι έχουν 
καταγραφεί 255 κρούσματα στην επαρχία και η επέκταση των 
περιορισμών που ισχύουν ήδη στη μητροπολιτική Μελβούρνη 
θα αποδειχτεί χρήσιμη για τη διακοπή της εξάπλωσης του ιού. 
«Είναι ένα μέτρο χωρίς σημαντικό οικονομικό κόστος, αλλά θα 
έχει σημαντικό όφελος για τη δημόσια υγεία», δήλωσε στους δη-
μοσιογράφους.

Eως και 3 δισ. ζώα κάηκαν η εκτοπίστηκαν 
στις πυρκαγιές του καλοκαιριού
Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια θηλαστικά πέθαναν ή εκτοπίστηκαν στις 
τρομακτικές πυρκαγιές που έπληξαν στην αρχή του χρόνου την 
Αυστραλία, σύμφωνα με επιστήμονες που λένε ότι η καταστρο-
φή που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές δεν έχει προηγούμενο. 
Περίπου 143 εκατομμύρια θηλαστικά, 2 δισεκατομμύρια ερπετά, 
180 εκατομμύρια πουλιά και 51 εκατομμύρια βάτραχοι εκτιμάται 
ότι πέθαναν ή εκτοπίστηκαν από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, σύμφωνα με έκθεση που χρηματοδοτήθηκε από 
το World Wide Fund for Nature.  Δέκα Αυστραλοί επιστήμονες 
διεξήγαγαν την έρευνα, η οποία αποκάλυψε έναν αριθμό σχεδόν 
τρεις φορές υψηλότερο από αυτόν της προηγούμενη εκτίμηση που 
δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο.  «Είναι ένας συγκλονιστικός αριθ-
μός… είναι τόσο μεγάλος που είναι σχεδόν δύσκολο να κατανο-
ηθεί», δήλωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Chris 
Dickman στο SBS News την Τετάρτη.  «Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο 
στο παρελθόν.»  Ο καθηγητής Ντίκμαν παρουσίασε τα ευρήματα 
την Τετάρτη στην επιτροπή της Γερουσίας για τις πρωτοφανείς 
πυρκαγιές.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος του WWF Australia, Dermot 
O’Gorman, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να σκεφτούμε ένα άλλο κα-
ταστροφικό γεγονός οπουδήποτε στον κόσμο που να πέθαναν ή να 
εκτοπίστηκαν τόσα πολλά ζώα». 

Συνελήφθη η ανεύθυνη που ταξίδεψε 
χωρίς λόγο στη Μελβούρνη
Συνελήφθη η γυναίκα που έγινε γνωστή γιατί 
δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας σε 
ένα από τα σημεία διέλευσης προς τη Μελ-
βούρνη. Η αστυνομία συνέλαβε την 28χρονη 
γυναίκα στην Princes Street στο Carlton πε-
ρίπου στις 2 μ.μ. την Τετάρτη. Οι αρχές εί-
χαν προσπαθήσει να έρθουν σε επαφή μαζί 
της από τις 23 Ιουλίου, όταν δημοσίευσε ένα 
βίντεο στο διαδικτυακό όπου γελάει σε βάρος 
των αστυνομικών ενώ βρίσκονταν σε σημείο 
ελέγχου οχημάτων στο Bunyip, ανατολικά της 
Μελβούρνης. Κατά τη σύλληψή της την Τετάρ-
τη, η γυναίκα αρνήθηκε να δώσει το όνομα και 

τη διεύθυνσή της, να δείξει την άδεια της και 
μια εξηγήσει γιατί ταξίδευε. «Αναγκαστήκαμε 
να σπάσουμε το παράθυρο του αυτοκινήτου 
της γυναίκας, καθώς αρνήθηκε να τους μιλή-
σει, να ανοίξει το παράθυρό της ή να βγει από 
το όχημα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνο-
μίας της Βικτώριας. Η αστυνομία έχει ελέγξει 
23,396 οχήματα στους κύριους δρόμους και 
έχει πραγματοποιήσει 5,178 επιτόπιους ελέγ-
χους σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσιους 
χώρους σε ολόκληρη την πολιτεία. Συνολικά 
έχουν πραγματοποιηθεί 181.306 επιτόπιοι 
έλεγχοι από τις 21 Μαρτίου.

Βικτώρια: 


