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Σε ύφεση η Αυστραλία, πρώτη φορά µετά από 29 χρόνια

Μειώθηκαν δραµατικά οι έλεγχοι ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων

ΝΝΟ: Νέα κρούσµατα και χαλάρωση των συνόρωνΒοήθεια προς «ευάλωτους» Αυστραλούς 
εγκλωβισµένους στο εξωτερικό

Η 
Αυστραλία βρίσκεται στην πρώτη της ύφε-
ση µετά από 29 χρόνια, µε το ΑΕΠ το τρί-
µηνο του Ιουνίου να πέφτει κατά 7 τοις 
εκατό, η µεγαλύτερη συρρίκνωση που έχει 

καταγραφεί.
Η αρνητική ανάπτυξη ακολουθεί µια πτώση 0,3% 
το τρίµηνο του Μαρτίου, µε τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία να λαµβάνουν υπόψη τον πλήρη αντίκτυπο του 
πρώτου κύµατος λουκέτων λόγω του κορονοϊού. 
«Οι σηµερινοί καταστροφικοί αριθµοί επιβεβαι-
ώνουν αυτό που γνωρίζει κάθε Αυστραλός: ότι ο 
COVID-19 έχει προκαλέσει όλεθρο στην οικονοµία 
µας και στις ζωές µας όσο τίποτε άλλο» δήλωσε ο 
θησαυροφύλακας Josh Frydenberg.
Η συρρίκνωση προκλήθηκε κυρίως από τις µει-
ώσεις των δαπανών των νοικοκυριών, οι οποί-

ες µειώθηκαν κατά 12,1%.
Είναι σηµαντικό ότι τα τριµηνιαία στοιχεία δεν πε-
ριλαµβάνουν τον αντίκτυπο των περιορισµών του 
τέταρτου σταδίου που επέβαλε η βικτοριανή κυβέρ-
νηση στη Μελβούρνη, η οποία είδε όλες τις επιχει-

ρήσεις που δεν ανήκουν στη βασική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα να κλείνουν.
Παρά τα αρνητικά µεγέθη ανάπτυξης, η Αυστραλία 
είναι αρκετά καλά σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο κό-
σµο και ιδιαίτερα µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες – 
π.χ., στο ΗΒ το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 20,4 τοις εκατό.
Σύµφωνα µε τον John Hawkins, επίκουρο καθη-
γητή πολιτικής, οικονοµικών και κοινωνιολογίας 
στο Πανεπιστήµιο της Καµπέρας, η κυβέρνηση δεν 
µπορούσε να κάνει πολλά για να αποφύγει την ύφε-
ση. Πρόσθεσε ότι το πόσο γρήγορα θα ανακάµψουν 
ορισµένα τµήµατα της οικονοµίας –όπως ο τουρι-
σµός και ο πανεπιστηµιακός τοµέας– θα εξαρτηθεί 
και από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τον 
ιό ο υπόλοιπος κόσµος και από το πόσο σύντοµα θα 
µπορούσαν να ανοίξουν ξανά τα σύνορα.

Στη Βασιλική Επιτροπή για τις Υπη-
ρεσίες Φροντίδας Ηλικιωµένων πα-
ρουσιάστηκαν έγγραφα που αποκά-
λυψαν 181 ελέγχους ποιότητας για 
παρόχους οικιακής φροντίδας σε ηλι-
κιωµένους που πραγµατοποιήθηκαν 
από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 
2019, αλλά ο αριθµός αυτός µειώθη-
κε σε µόλις 24 από τον Ιούλιο έως 
τον Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους.
Ο ανώτερος σύµβουλος του Κουίν-
σλαντ Peter Gray είπε στην έρευνα 
ότι τα δεδοµένα έδειξαν «µια αξιο-
σηµείωτη µείωση του αριθµού των 

ελέγχων ποιότητας και των επαφών 
αξιολόγησης στις οικιακές υπηρε-
σίες».
Η ευθύνη για την ποιότητα στη φρο-
ντίδα ηλικιωµένων µεταφέρθηκε από 
το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας 
στην Επιτροπή Ποιότητας και Ασφά-
λειας Ηλικιωµένων (ACQSC) την 1η 
Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Η έρευνα άκουσε ότι έχουν δοθεί 
χρήµατα από τρεις πηγές για την αύ-
ξηση της συµµόρφωσης µε τα πρότυ-
πα παροχής φροντίδας σε ηλικιωµέ-
νους. Αυτό περιελάµβανε πιστώσεις 

ύψους 2,4 εκατοµµυρίων δολαρίων 
για την πρόσληψη περισσότερων 
αξιολογητών κατά το οικονοµικό έτος 
2019-20 και 4,1 εκατοµµύρια δολά-
ρια για τη βελτίωση της παρακολού-
θησης των υπηρεσιών κατ’ οίκον.
Στην γραπτή απάντησή του στη βα-
σιλική επιτροπή, το ACQSC είπε ότι 
χρησιµοποιούσε τα χρήµατα για να 
αυξήσει τους ελέγχους στις υπηρεσί-
ες κατ’ οίκον, αλλά ότι η αλλαγή προ-
χωρά «πιο αργά από ό,τι είχε προ-
γραµµατιστεί».
Νωρίτερα αυτήν την εβδοµάδα στην 

επιτροπή ακούστηκαν εκκλήσεις για 
σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο µε 
τον οποίο φροντίζουν οι Αυστραλοί 
τους ηλικιωµένους. Ο κ. Gray είπε ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικι-
ωµένων θα προτιµούσε να γερνάει 
στο σπίτι τους, όµως όταν φτάνουν τα 
80, ένας στους πέντε ζει σε µονάδα 
φροντίδας ηλικιωµένων.
Η επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η 
Αυστραλία έχει από τα υψηλότερα 
ποσοστά ηλικιωµένων που ζουν σε 
δοµές φροντίδας ανάµεσα στις ανε-
πτυγµένες χώρες.

Η ΝΝΟ κατέγραψε 17 νέες περι-
πτώσεις έως τις 8 µ.µ. την Τρίτη, 
συµπεριλαµβανοµένης µίας σε 
καραντίνα ξενοδοχείου, 15 που 
συνδέονται µε γνωστά κρούσµα-
τα και µία µε άγνωστη πηγή.
Από τις νέες περιπτώσεις, οκτώ 
συνδέονται µε το CBD του Σίδ-
νεϊ και το γυµναστήριο City 
Tattersalls, αυξάνοντας τον συ-
νολικό αριθµό περιπτώσεων σε 
αυτό σε 49. Έξι από τις νέες περι-
πτώσεις συνδέονται µε το Καθο-
λικό Κολέγιο του Αγίου Παύλου 
στο Greystanes, συµπεριλαµβα-
νοµένου ενός µαθητή στο ∆η-
µόσιο Σχολείο Girraween. Ο 
αριθµός των περιπτώσεων που 
συνδέονται µε το κολέγιο είναι 
τώρα 10, µε την πηγή αυτής της 
επιδηµίας να βρίσκεται ακόµη 
υπό διερεύνηση. Και τα δύο σχο-
λεία του δυτικού Σίδνεϊ παραµέ-
νουν κλειστά.
Η Gladys Berejiklian είπε ότι η 
πολιτεία κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. «∆εδοµένου του 
τι θα µπορούσε να έχει συµβεί 
[…] οι χειρότεροι φόβοι µας δεν 
έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά η 
απειλή είναι εκεί» είπε.
Η κ. Berejiklian είπε ότι ελπίζει 
ότι το Σίδνεϊ θα είναι σε θέση να 
πραγµατοποιήσει την εκδήλωση 
στο λιµάνι µε τα διάσηµα πυρο-
τεχνήµατα, καθώς η κυβέρνηση 

επικεντρώνεται στο τι µπορεί 
να κάνει η πολιτεία εν µέσω της 
πανδηµίας. «Αν γίνει, δεν θα εί-
ναι όπως κάθε άλλο χρόνο, µε 
πλήθη παντού».
Εν τω µεταξύ, η πρωθυπουρ-
γός λέει ότι ελπίζει να έχει µια 
συζήτηση µε την πρωθυπουρ-
γό του Κουίνσλαντ, Annastacia 
Palaszczuk, σχετικά µε τα συνο-
ριακά ζητήµατα. Η κα Palaszczuk 
είναι ανένδοτη για το κλείσιµο 
των πολιτειακών συνόρων µε τη 
ΝΝΟ.
Αντιθέτως, η κ. Berejiklian είπε 
ότι συνεργάζεται για την επίλυ-
ση συνοριακών ζητηµάτων µε 
τον πρωθυπουργό της Βικτώριας 
Daniel Andrews και τον πρωθυ-
πουργό Scott Morrison, και ανα-
κοίνωσε τη χαλάρωση του συ-
στήµατος αδειών για το πέρασµα 
των συνόρων µε τη Βικτώρια από 
σήµερα.

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση προσφέρει 
νέα δάνεια σε Αυστραλούς που βρίσκονται 
σε οικονοµική δυσχέρεια και είναι στο 
εξωτερικό, καθώς οι αεροπορικές εταιρεί-
ες πιέζουν τον Συνασπισµό για χαλάρωση 
του ανώτατου ορίου των διεθνών αφίξεων.
Τεράστιος αριθµός Αυστραλών δεν µπο-
ρούν να επιστρέψουν λόγω της έλλειψης 
πτήσεων, της ταχείας αύξησης των τιµών 
των εισιτηρίων, του κόστους καραντίνας 
στην Αυστραλία και του ανώτατου ορίου 
στις διεθνείς αφίξεις που επέβαλε η Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση.
Μόνο 4.000 άτοµα επιτρέπονται στη χώρα 
κάθε εβδοµάδα, αν και αυτό το ανώτατο 
όριο επρόκειτο να επανεξεταστεί από το 
Εθνικό Υπουργικό Συµβούλιο αυτή την 
εβδοµάδα.
Αξιωµατούχοι του Υπουργείου Εξωτερι-
κών και Εµπορίου δήλωσαν σε κοινο-
βουλευτική ακρόαση προχτές ότι 23.000 
Αυστραλοί έχουν δηλώσει εγγράφως ότι 
θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 
Πριν από δύο εβδοµάδες, ο αριθµός αυ-
τός ήταν µόνο 18.000. Περισσότεροι από 
3.000 από αυτούς τους ανθρώπους χαρα-
κτηρίζονται ως «ευάλωτοι», επειδή αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα υγείας ή οικονοµικά 
προβλήµατα.
Αυστραλοί που έχουν εγκλωβιστεί στο 
εξωτερικό µπορούν ήδη να έχουν πρόσβα-
ση σε δάνεια έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτό 

που παρουσίασε η υπουργός Εξωτερικών 
Marise Payne είναι ένα νέο πρόγραµµα 
ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.
Όσοι είναι επιλέξιµοι θα µπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση για εφάπαξ αποπληρωτέο 
δάνειο για να βοηθηθούν µε τα έξοδα δι-
αβίωσης. Θα µπορούν να δανείζονται έως 
και 2.000 $, ενώ οι οικογένειες θα µπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση για δάνεια 
αξίας έως 5.000 $. Θα είναι επίσης σε 
θέση να υποβάλουν αίτηση για εφάπαξ δά-
νειο έως 2.000 $ για να καλύψουν το κό-
στος µιας πτήσης για την οικονοµική θέση.
Η υπουργός Εξωτερικών Marise Payne 
είπε στη Γερουσία ότι η βοήθεια αυτή ήταν 
«η έσχατη λύση».
Πολλοί Αυστραλοί που έχουν κολλήσει 
στο εξωτερικό ασκούν πιέσεις στην Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση για άρση περιορι-
σµών σε όσους θέλουν να επιστρέψουν και 
λένε ότι η Αυστραλία τους έχει αγνοήσει.




