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Ο COVID-19 τσακίζει τους ενοικιαστές στην Αυστραλία

Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ: Ποια µαγαζιά και ποιους χώρους πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Κόντρα Εργατικών-κυβέρνησης για την επικοινωνία Johnson-Morrison 

Υ
πάρχουν ανησυχίες ότι όταν λήξει το σχε-
τικό µορατόριουµ, το οποίο συµπίπτει µε 
την πλήρη µείωση των επιδοµάτων από 
τα προγράµµατα JobSeeker και JobKeeper, 

θα υπάρξει ένα µεγάλο κύµα εξώσεων και πιέσεων 
στους ενοικιαστές.
Η ανύπαντρη µητέρα Kayleigh Grice έχει απειλη-
θεί δύο φορές µε έξωση, αφού έχασε τη δουλειά 
της κατά την πανδηµία του κορονοϊού. Η 33χρονη, 
από το Λίβερπουλ της Αγγλίας, ζει στη Μελβούρνη 
µε τον 14χρονο γιο της για τρία χρόνια. Ως διε-
θνής φοιτήτρια, δεν είναι επιλέξιµη για υποστή-
ριξη από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση. «Απλώς 
δεν µπορούσα να πληρώσω το ενοίκιο, απλώς δεν 
µπορούσα. ∆εν είχα τα χρήµατα» είπε. «Στηριζό-
µουν στην οικογένεια, σε φίλους, τράπεζες τροφί-
µων, φιλανθρωπικά ιδρύµατα».
Οι διαπραγµατεύσεις µε τον ιδιοκτήτη της κας 
Grice έφτασαν σε αδιέξοδο, οπότε το ζήτηµα πήγε 
στο Πολιτικό και ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της Βικτώ-

ριας, το οποίο αποφάσισε ότι µπορούσε να µείνει 
στο σπίτι που νοικιάζει.
Είπε ότι η Ένωση Ενοικιαστών και Στέγασης έπαι-
ξε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση µιας στέγης 
πάνω από το κεφάλι της. Αυτός ο εθνικός οργανι-
σµός, που διοικείται από εθελοντές, ιδρύθηκε στη 
Βικτώρια τον Μάιο ως απάντηση στην πανδηµία 
COVID-19.
«Βοηθήσαµε εκατοντάδες ενοικιαστές να επιτύ-
χουν πραγµατικές µειώσεις παρά τις αναβολές και 
να αποφύγουν το χρέος και τον τερµατισµό της µί-
σθωσής τους» δήλωσε η γραµµατέας της ένωσης 
Eirene Tsolidis Noyce στο SBS News. «Αυτά τα 
χρέη δεν µπορούν να καλυφθούν, η δυνατότητα εί-
σπραξής τους είναι σχεδόν µηδενική, και αυτό που 
οι ιδιοκτήτες και οι εταιρείες πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουν είναι ότι τα χρήµατα δεν υπάρχουν».
Η ένωση έχει συνδράµει κυρίως τους κατόχους 
προσωρινής βίζας µέχρι στιγµής, αλλά η κ. Tsolidis 
είπε ότι η πίεση του ενοικίου επηρεάζει πολλούς 

Αυστραλούς.
«Από το 30 τοις εκατό του πληθυσµού που νοικιά-
ζει στην Αυστραλία, το 40 τοις εκατό  πληρώνουν 
πάνω από το µισό τους εισόδηµα στο ενοίκιο» είπε.
Όσο για τους ιδιοκτήτες, µπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε αναβολή ενυπόθηκων δανείων, ενώ 
είναι διαθέσιµες και φοροελαφρύνσεις για όσους 
χορηγούν µειώσεις ενοικίου 50% ή περισσότερο 
στους ενοικιαστές.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Boris 
Johnson προέτρεψε τον πρωθυπουρ-
γό Scott Morrison να αναλάβει «τολ-
µηρή δράση» για την κλιµατική αλ-
λαγή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής 
κλήσης µεταξύ των δύο ηγετών. Ο κ. 
Johnson µίλησε µε τον κ. Morrison 
το βράδυ της Τρίτης τονίζοντας την 
ανάγκη για «φιλόδοξους στόχους» 
προκειµένου να επιτευχθούν καθα-
ρές µηδενικές εκποµπές ρύπων.
Ένας εκπρόσωπος του κ. Johnson 
είπε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός 
τόνισε επίσης ότι η οικονοµική ανά-
πτυξη και η µείωση των εκποµπών 
µπορούν να συµβαδίζουν.
Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει θέσει 
ως στόχο την επίτευξη καθαρών 
µηδενικών εκποµπών έως το 2050, 
αλλά η Αυστραλία αντιστάθηκε στη 
λήψη παρόµοιων µέτρων.

Από την άλλη πλευρά, ένας εκπρό-
σωπος του κ. Morrison υιοθέτησε δι-
αφορετικό τόνο στη δική του περίλη-
ψη για την τηλεφωνική κλήση µεταξύ 
των δύο ηγετών – µην κάνοντας κα-
µία αναφορά στην επίτευξη καθαρών 

µηδενικών εκποµπών. «Και οι δύο 
χώρες συµφώνησαν να συνεργα-
στούν στενά για να επιταχύνουν την 
έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογι-
ών χαµηλών εκποµπών» δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του κ. Morrison.

Έτσι, σε ακρόαση της Γερουσίας προ-
χτές, η εκπρόσωπος των Εργατικών 
για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Penny 
Wong επικαλέστηκε τις διαφορές µε-
ταξύ των δύο εγγράφων απευθύνο-
ντας σχετικό ερώτηµα στην υπουρ-
γό Εξωτερικών Marise Payne. «Η 
κυβέρνησή σας αποµονώνεται όλο 
και πιο πολύ σε παγκόσµιο επίπεδο 
όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή» 
είπε.
«∆ιαφωνώ απολύτως» απάντησε η κα 
Payne. «Αυτή η κυβέρνηση έχει κα-
ταστήσει ξεκάθαρο ότι είµαστε απο-
λύτως δεσµευµένοι στη συµφωνία 
του Παρισιού [...] αναλαµβάνουµε 
πραγµατική και πρακτική δράση» και 
πρόσθεσε ότι αυτή περιλαµβάνει την 
πρόοδο της χώρας προς τις καθαρές 
µηδενικές εκποµπές κατά το δεύτερο 
µισό του αιώνα.

Το Υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ εξέ-
δωσε προχτές επείγουσες ειδοποιή-
σεις για έξι σηµεία στο Σίδνεϊ, µετά 
από ένα επιβεβαιωµένο κρούσµα 
COVID-19 που παρευρέθηκε στους 
συγκεκριµένους χώρους στα νοτιο-
δυτικά και στα ανατολικά της πόλης.
Σύµφωνα µε το υπουργείο, όποιος 
παρευρέθηκε στους ακόλουθους 
δύο χώρους για τουλάχιστον µία 
ώρα µετά την παρουσία του κρού-
σµατος εκεί θεωρείται στενή επαφή 
και πρέπει να υποβληθεί άµεσα σε 
τεστ και να αποµονωθεί για 14 ολό-
κληρες ηµέρες από τη µέρα της έκ-
θεσής του, ανεξάρτητα από το απο-
τέλεσµα του τεστ. Πρόκειται για τους 
εξής χώρους:
- Flip Out Prestons Indoor 
Trampoline Park, Unit B / 238 
Hoxton Park Road, Prestons την Κυ-
ριακή 25 Οκτωβρίου, µεταξύ 12:00 
µ.µ. - 1:50 µ.µ.
- Jasmins Lebanese Restaurant, 375 

Macquarie Street, Liverpool, την 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου, µεταξύ 
2:00 µ.µ. - 3:30 µ.µ.
Επίσης, σύµφωνα µε το υπουργείο, 
όποιος παρευρέθηκε στα ακόλουθα 
τέσσερα σηµεία της πόλης θεωρείται 
απλή επαφή και πρέπει να παρακο-
λουθεί τα συµπτώµατα και να κάνει 

αµέσως τεστ εάν εµφανιστούν:
- Westfield Bondi Junction, 500 
Oxford Street, Bondi Junction, Σάβ-
βατο 24 Οκτωβρίου, µεταξύ 1:30 
µ.µ. - 4:30 µ.µ. 
- Κατάστηµα κεµπάπ Watsup 
Brothers, 149 Eldridge Road, 
Condell Park, το Σάββατο 24 Οκτω-

βρίου, µεταξύ 5:30 µ.µ. - 6:00 µ.µ.
- Ali Baba Charcoal Chicken, 2 Civic 
Road, Auburn, τη ∆ευτέρα 26 Οκτω-
βρίου, µεταξύ 1:00 µ.µ. - 1:20 µ.µ.
- Carnes Hill Marketplace, 
Kurrajong Road, Carnes Hill, την 
Τρίτη 27 Οκτωβρίου, µεταξύ 3:30 
µ.µ. - 4:30 µ.µ.




