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Πιέζονται οι δανειολήπτες καθώς λήγουν οι αναστολές πληρωμών

Ο
ι δανειολήπτες πιέζονται από τις τράπεζες 
να κάνουν «σημαντικές, μαζικές» πληρω-
μές, καθώς οι αναστολές πληρωμών προ-
σεγγίζουν τη λήξη τους.

Πέρυσι, ο οικονομικός αντίκτυπος του κορονοϊού 
ανάγκασε τις τράπεζες να προσφέρουν στους εγ-
χώριους δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων μια 
«παύση». Περίπου το 10 τοις εκατό των δανειο-
ληπτών αποδέχτηκε τη ρύθμιση και σταμάτησε τις 
πληρωμές.
Τον Ιούλιο, η Αυστραλιανή Αρχή Προληπτικής 
Εποπτείας (APRA) ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες μπο-
ρούσαν να επεκτείνουν τις αναστολές πληρωμών 
κατά τέσσερις μήνες, για να καλύψουν μια μέγιστη 
περίοδο 10 μηνών από την έναρξη της αναβολής 
εξόφλησης, ή έως τις 31 Μαρτίου.
Με τη λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου, οι τρά-
πεζες της Αυστραλίας σταματούν να προσφέρουν 
αυτόματες διακοπές πληρωμών για τα ενυπόθηκα 

δάνεια και ήδη άρχισαν να ζητούν από τους πελάτες 
να προβούν σε αποπληρωμές.
Σύμφωνα με την Australian Banking Association, οι 
αναβολές αποπληρωμών στεγαστικών δανείων στις 
τράπεζες Commonwealth Bank, Westpac, National 
Australia Bank, ANZ, BOQ, Suncorp και Bendigo 
μειώθηκαν κατά 80% μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρί-
ου, από 493.440 σε 101.342. Οι αναβολές επιχει-

ρηματικών δανείων μειώθηκαν σχεδόν 90% από 
228.070 σε 25.497 στις επτά τράπεζες κατά την ίδια 
χρονική περίοδο.
Ωστόσο, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμ-
βουλευτικής ανέφεραν ότι, ενώ είναι υπέροχο να 
βλέπουμε ότι οι άνθρωποι άρχισαν να αποπλη-
ρώνουν τα ενυπόθηκα δάνεια, ορισμένες τράπεζες 
αναγκάζουν τους πελάτες να κάνουν μαζικές πληρω-
μές για να αναπληρώσουν την αναβολή.
Σύμφωνα με την Alexandra Kelly από το Νομικό 
Κέντρο Οικονομικών Δικαιωμάτων,  είναι κατανο-
ητό ότι οι αναβολές αποπληρωμών δεν μπορούσαν 
να επεκταθούν επ’ αόριστον, όμως θέλει οι τράπεζες 
να ακολουθήσουν μια προσεκτική προσέγγιση.
«Δεν πρέπει να υπάρχουν σκληροί και γρήγοροι 
κανόνες, γιατί αυτό οδηγεί σε πανικό, και όταν οι 
άνθρωποι πανικοβάλλονται, δανείζονται περισσό-
τερα χρήματα και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο πρό-
βλημα» είπε.

Καθώς το τελευταίο ξέσπασμα 
κορονοϊού στο Σίδνεϊ μοιάζει 
να τίθεται υπό έλεγχο, η πρω-
θυπουργός της ΝΝΟ Gladys 
Berejiklian έκανε προχτές μια 
περιοδεία στη Βόρεια Ακτή μαζί 
με τους τοπικούς βουλευτές των 
Nationals.
«Ο COVID έχει διαταράξει τη 
ζωή όλων, αλλά νομίζω ότι αυτό 
που όλοι θέλουμε το 2021 είναι 
λίγο περισσότερη σταθερότητα 
και λίγο περισσότερη βεβαιότη-
τα, και για αυτά θα εργαστώ το 
2021» δήλωσε η κα Berejiklian 
στο 9News.
«Τα μαθήματα από το 2020 
είναι εδώ, μπορούμε να προ-
χωρήσουμε με μεγαλύτερη αυ-
τοπεποίθηση, και εγώ μπορώ 
να καθοδηγήσω με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, επειδή έχουμε 
αυτές τις πληροφορίες».

«Στη ΝΝΟ η κατάσταση θα πρέ-
πει να είναι πραγματικά πολύ, 
πολύ αρνητική για να κλείσου-
με τα σύνορα ή για να βάλουμε 
ολόκληρη την κοινωνία σε λο-
κντάουν. Θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε τα πράγματα με τρόπο 
που να μην επιβαρύνει τους πο-
λίτες μας ούτε μία μέρα περισ-
σότερο από ό,τι χρειαζόμαστε».
Ο χειρισμός της πανδημίας από 
την πρωθυπουργό έχει αυξήσει 
κατακόρυφα την προσωπική της 
δημοτικότητα, και ακόμη και 

στη μικρή πόλη Urunga, ακρι-
βώς νότια του Coffs Harbour, 
δεκάδες ντόπιοι και παραθερι-
στές ήθελαν να τη δουν από κο-
ντά και τη χαιρετίσουν.
Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί 
τέσσερα χρόνια από τότε που 
η κα Berejiklian ανέλαβε την 
ηγεσία από τον προκάτοχό της 
Mike Baird, και παρόλο που δεν 
δείχνει κανένα σημάδι ότι θέ-
λει να τα παρατήσει, φέτος θα 
έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά 
από ζητήματα που απειλούν την 
εσωτερική συνοχή του κόμματός 
της, όπως το ζήτημα της ευθανα-
σίας, η μεταρρύθμιση του νόμου 
για τα ναρκωτικά, η εισαγωγή 
ποινών για τον θάνατο αγέννη-
των μωρών που σκοτώθηκαν σε 
εγκληματικές πράξεις και, για 
άλλη μια φορά, η προστασία 
των κοάλα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Alex Hawke απέρ-
ριψε πρόταση της ανεξάρτητης βουλευτή Zali 
Steggall να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή την Ημέ-
ρα της Αυστραλίας ως αναγνώριση των Αυτό-
χθονων Αυστραλών.
Η κ. Steggall είχε γράψει στους δημάρχους στο 
εκλογικό σώμα της στο Σίδνεϊ ζητώντας να τη-
ρηθεί ενός λεπτού σιγή για να αναγνωρίσουν 
«τις διακρίσεις και τις δυσκολίες» που έχουν 
αντιμετωπίσει οι αυτόχθονες Αυστραλοί από τη 
βρετανική κατοχή.
Η Ημέρα της Αυστραλίας σηματοδοτεί την επέ-
τειο της άφιξης του πρώτου στόλου βρετανικών 
πλοίων στο Πορτ Τζάκσον το 1788. Ένα ολοένα 
και πολυπληθέστερο κίνημα επιδιώκει να χαρα-
κτηρίσει την περίσταση «Ημέρα Εισβολής».
Ο κ. Hawke χαρακτήρισε την πρόταση της κ. 
Steggall «λανθασμένη», λέγοντας ότι κάνει «αρ-
νητική πολιτική με την ιστορία μας». «Είναι απο-
γοητευτικό να βλέπουμε μια κακή πρόταση της 
βουλευτή του Warringah να παίζει και να κάνει 
αρνητική πολιτική με την ιστορία μας, αυτό το 
μόνο που μπορεί να πετύχει είναι να διαιωνίσει 
τον διχασμό μεταξύ αυτοχθόνων και μη αυτο-
χθόνων Αυστραλών» δήλωσε. «Η αλήθεια είναι 
ότι η Ημέρα της Αυστραλίας μας ενώνει όλους, 

λόγω της κοινής μας ιστορίας – στα καλά και 
στα άσχημα».
«Ανεξάρτητα από τα αρνητικά στην ιστορία μας, 
η Αυστραλία έχει γίνει μια από τις πιο ελεύθε-
ρες, ισότιμες, ασφαλείς και ποικιλόμορφες κοι-
νωνίες σήμερα, και η κοινή μας δέσμευση να 
συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί είναι που έχει 
μεγαλύτερη σημασία».
Η κ. Steggall, βουλευτής του Warringah και 
πρώην Χειμερινή Ολυμπιονίκης, δήλωσε νω-
ρίτερα ότι η αναγνώριση των Αυτοχθόνων Αυ-
στραλών θα ήταν ένα ισχυρό βήμα προς την 
επούλωση των πληγών.
«Η 26η Ιανουαρίου προκαλεί μια σειρά συναι-
σθημάτων για πολλούς μέσα στην κοινότητά 
μας» είπε η κ. Steggall. «Ενώ σηματοδοτεί την 
έναρξη του ευρωπαϊκού αποικισμού αυτής της 
γης, αντιπροσωπεύει και την έναρξη της βίας, 
της αδυναμίας και του εκτοπισμού των αυτο-
χθόνων κοινοτήτων μας, πράγματα που δημι-
ούργησαν θλίψη, διακρίσεις και δυσκολίες που 
διαρκούν για γενιές. Είναι σωστό να αναγνω-
ρίζουμε όλα αυτά που αντιπροσωπεύει αυτή η 
μέρα και να θυμόμαστε στις τελετές μας να ανα-
γνωρίζουμε το κόστος που έχουν πληρώσει οι 
αυτόχθονες».

Berejiklian: Αυξάνεται η δημοτικότητά της, καραδοκούν οι σκόπελοι το 2021

26η Ιανουαρίου: Απορρίφθηκε αίτημα να τηρηθεί σιγή για τους αυτόχθονες

PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au

Lic. No. 15004132003
ABN: 81144879229

Ôçë.:955 93 605
Ôçë.:955 88 270
Êéí.:0417 257 259
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ØÕÃÅÉÁ 
CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039

ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ
ÅÑÃÁÓÉÁ
45 ÷ñüíéá 

óôçí ÅëëçíéêÞ
Ðáñïéêßá

ÅðéóêåõÝò ãéá
øõãåßá êáé

óõóêåõÝò ìáãáæéþí
êáèþò

êáé óðéôéþí.

ÔçëÝöùíåßóôå
óôïí Êþóôá

0414 535 0964
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí

Ð Á Ñ Ï É Ê É Á Ê Ç  Ð Õ Î É Ä Á

Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734

ÔÔ ÇÇ ÓÓ   ÏÏ ÉÉ ÊÊ ÏÏ ÃÃ ÅÅ ÍÍ ÅÅ ÉÉ ÁÁ ÓÓ
ÌÌ ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÔÔ ÏÏ ÕÕ ÔÔ ÓÓ ÉÉ

* ÁíèïäÝóìåò 
* ÓôåöÜíéá 
* Áíèïóôïëéóìïß

14028

ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)

GLOBAL
PEST

CONTROL


