
FRIDAY 16 OCTOBER 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 AYΣΤΡΑΛΙΑ

 Πληρωμή

Η υποστήριξη εισοδήματος συνεχίζεται

JobKeeper
Coronavirus Supplement

28 Μαρτίου 2021

31 Δεκεμβρίου 2020

Η αυστραλιανή κυβέρνηση παρατείνει το JobKeeper 
έως τις 28 Μαρτίου 2021 και το προσωρινό 
Coronavirus Supplement για όσους λαμβάνουν 
υποστήριξη εισοδήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020,  
μετά την οποία θα συνεχιστεί η υποστήριξη εισοδήματος.

Για το JobKeeper και το προσωρινό Coronavirus 
Supplement θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στις 
πληρωμές και στα κριτήρια ώστε να στηριχθούν οι 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που το χρειάζονται 
περισσότερο.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς σας επηρεάζουν 
αυτές οι αλλαγές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
Australia.gov.au

Επεκτείνουμε την  
οικονομική υποστήριξη

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση Australia.gov.au
Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα

Ένας πρώην Αυστραλός πρέσβης στο Πεκί-
νο εμφανίστηκε σε κινεζικό ντοκιμαντέρ στα 
κρατικά ΜΜΕ κατηγορώντας ένα αυστραλια-
νό ινστιτούτο που χρηματοδοτείται σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο και το ABC για την προ-
ώθηση αντικινεζικών αισθημάτων σε όλο 
τον κόσμο.
Εκτός από την κριτική στο Αυστραλιανό 
Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής (ASPI), 
η παραγωγή της China Daily, με τίτλο 
«Western Media Unlocked – Unmasking 
Hypocrisy and Propaganda» παρουσίασε και 
την κριτική εναντίον του ABC από έναν εξέ-
χοντα Αυστραλό πολιτικό ακτιβιστή γνωστό 
ως «friendlyjordies».
Στο βίντεο των 14 λεπτών, αρκετοί σχολια-
στές εκφράζουν ανησυχίες για τις ξένες πη-
γές χρηματοδότησης του ASPI και τον ρόλο 
που παίζει το think tank στη διαμόρφωση 
των αντιλήψεων για την Κίνα.
«Το ινστιτούτο με έδρα την Καμπέρα έχει γί-
νει μια δεξαμενή σκέψης για πολλά δυτικά 
μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τη διαμόρ-
φωση της κατανόησης και της στάσης του 
κοινού απέναντι στην Κίνα» αναφέρεται στο 
ντοκιμαντέρ.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο 
Geoff Raby, πρώην Αυστραλός πρέσβης στο 
Πεκίνο, υποστηρίζει τις επικρίσεις κατά του 
ASPI. «Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι οι δε-
ξαμενές σκέψης υπάρχουν μόνο για την ανα-
ζήτηση της αλήθειας. Υπάρχουν για να υπο-
στηρίξουν μια συγκεκριμένη άποψη» λέει ο 
κ. Raby, ενώ εξέφρασε επίσης ανησυχίες για 
τη χρηματοδότηση που λαμβάνει το ASPI 
από πολλές μεγάλες αμυντικές εταιρείες των 
ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευ-
θυντής του ASPI, Peter Jennings, αντέδρασε 
κατηγορώντας την Κίνα ότι προσπαθεί να 
κάνει τους επικριτές της σε όλο τον κόσμο 
να σωπάσουν.
«Το έργο του ASPI είναι πραγματικά ανε-
ξάρτητο» δήλωσε ο κ. Jennings. «Η ανεξαρ-
τησία μας κατοχυρώνεται στο καταστατικό 
μας. Είμαστε υπόλογοι στο κοινοβούλιο, στο 
συμβούλιό μας και σε ελεύθερα και ανοιχτά 
μέσα ενημέρωσης. […] Τα κινεζικά κρατικά 
ΜΜΕ αυξάνουν τις επιθέσεις τους σε ερευ-
νητικά ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και ΜΚΟ σε 
όλο τον κόσμο, όταν διεξάγουν υψηλής ποι-
ότητας και πρωτότυπη έρευνα για την Κίνα».

Η Κίνα κατηγορεί κορυφαίο 
αυστραλιανό think tank 
για προπαγάνδα

Βίαιη καταστολή διαμαρτυρίας στο Παν/μιο του Σίδνεϊ
Η αστυνομία κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αναί-
τια βίαιες τακτικές για να διαλύσει μια φοιτητική 
διαμαρτυρία στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ προχτές, 
χτυπώντας και έναν καθηγητή Νομικής ο οποίος 
παρακολουθούσε την εκδήλωση και ρίχνοντάς τον 
στο έδαφος.
Περίπου 200 φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πα-
νεπιστημιούπολη Camperdown του πανεπιστημίου 
την Τετάρτη περίπου στη 13:00 για να συμμετά-
σχουν σε μια διαμαρτυρία για τις προτεινόμενες αλ-
λαγές στη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης.
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όταν έλαβε πλη-

ροφορίες για «μη εξουσιοδοτημένη» προγραμματι-
σμένη δραστηριότητα διαμαρτυρίας, όπως ανέφερε 
η αστυνομία της ΝΝΟ. «Οι διαμαρτυρόμενοι προ-
σπάθησαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε πολλές 
περιπτώσεις και απομακρύνθηκαν από τον δρόμο 
από αξιωματικούς».
Οι φοιτητές διασκορπίστηκαν σε όλη την πανεπιστη-
μιούπολη και έφτασαν στο κοντινό πάρκο Victoria 
Park προς την οδό City Road, όπου μπλοκαρίστη-
καν από αστυνομικούς, σύμφωνα με τη φοιτητική 
εφημερίδα του πανεπιστημίου, Honi Soit.
Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου του Σίδ-
νεϊ Simon Rice ενεπλάκη επίσης σε διαμάχη με αξι-

ωματικούς. Ο καθηγητής δήλωσε στο SBS News ότι 
δεν συμμετείχε στη διαμαρτυρία, αλλά παρακολου-
θούσε μαζί με φοιτητές του την εκδήλωση και την 
ανταπόκριση της αστυνομίας.
Όταν ρώτησε τους αστυνομικούς γιατί αντιμετώπι-
ζαν έτσι τους φοιτητές, κάποιοι από αυτούς άρχισαν 
να τον σπρώχνουν, κι όταν γύρισε να τους ζητήσει 
τον λόγο «ένας από αυτούς έπιασε τα πόδια μου από 
κάτω μου και έπεσα στο έδαφος με τα χέρια και τα 
γόνατά μου».
Με δήλωσή της, η διοίκηση του πανεπιστημίου κα-
λεί τους φοιτητές που υπέστησαν βιαιοπραγίες να 
καταθέσουν μήνυση.


