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Συνελήφθη ψευτοεπιχειρηματίας που 
στόχευε οικογενειάρχες επενδυτές

«Σκέτη απελπισία» ο προϋπολογισμός για τους ανέργους

που 30 εκατομμύρια δολάρια από επενδυ-
τές με σκοπό να τα επενδύσει σε συνάλλαγ-
μα. Ωστόσο, 24,8 εκατομμύρια δολάρια 
δαπανήθηκαν στις προσωπικές του πλατ-
φόρμες τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια, 
ενώ άλλα 2,4 εκατομμύρια δολάρια δαπα-
νήθηκαν σε πλατφόρμες συναλλαγματικών 
συναλλαγών.
Η αστυνομία της ΝΝΟ δήλωσε ότι αστυ-
νομικοί στο Κάμντεν, στα νοτιοδυτικά του 
Σίδνεϊ, ερευνούσαν τον ντόπιο «επιχειρη-
ματία» από τον περασμένο Ιούλιο, όταν 
έλαβαν μια καταγγελία για «κατάχρηση 
κεφαλαίων πελατών».

ενοίκιο και άλλους λογαριασμούς.
«Πέρυσι αγοράζαμε την ίδια ακριβώς πο-
σότητα ειδών παντοπωλείου, τα ίδια είδη 
τροφίμων, και κοστίζει συνεχώς περισσό-
τερο. Αισθάνομαι εγκαταλελειμμένη. Εγώ 
και ο σύντροφός μου και άλλοι είμαστε 
πραγματικά συντετριμμένοι, δεν νιώθω 

Ο επικεφαλής επιθεωρητής ντετέκτιβ Paul 
Albury, δήλωσε ότι η αστυνομία θα ισχυ-
ριστεί ότι ο άνδρας έβαζε στο στόχαστρο 
επενδυτές «του τύπου του οικογενειάρχη», 
καθώς και άλλους ιδιοκτήτες επιχειρήσε-
ων.
«Αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα σχεδόν 
ενός έτους επίμονης και σκληρής δουλειάς 
από τους ντετέκτιβ του Camden PAC, με τη 
βοήθεια των συναδέλφων μας στην Αστυ-
νομική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ» δήλωσε 
ο κ. Albury. «Ενθαρρύνουμε όποιον πι-
στεύει ότι έχει πέσει θύμα εγκλήματος να 
επικοινωνήσει με την αστυνομία»

ότι είμαι μέρος αυτής της χώρας. Νιώθω 
αποξενωμένη. Είναι σκέτη απελπισία».
Η «ασήμαντη» αύξηση δεν θα επιτρέψει 
στους ανθρώπους να αγοράσουν ούτε 
ένα παραπάνω μπουκάλι γάλα, δήλωσε ο 
Jeremy Poxon, εκπρόσωπος του Αυστρα-
λιανού Σωματείου Ανέργων. 

Έ
νας επιχειρηματίας από το Σίδ-
νεϊ κατηγορήθηκε για εξαπάτηση 
επενδυτών που είχαν κυρίως το 
προφίλ του οικογενειάρχη, από 

τους οποίους απέσπασε πάνω από 24 εκα-
τομμύρια δολάρια, που φέρεται να ξόδεψε 
σε πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών.
Ο Vincenzo Vocisano, 40 ετών, συνε-
λήφθη στο Hope Island στη Χρυσή Ακτή 
τη Δευτέρα και εκδόθηκε στη ΝΝΟ. Χτες 
επρόκειτο να καταθέσει αίτηση απελευθέ-
ρωσης με εγγύηση στο τοπικό δικαστήριο 
του Tweed Heads.
Όπως φαίνεται, ο κ. Vocisano έλαβε περί-

Α
πό τον Σεπτέμβριο του 2023 οι 
άνεργοι Αυστραλοί που ζουν με 
επιδόματα του JobSeeker θα πά-
ρουν μια αύξηση κάτω των 3 δο-

λαρίων ημερησίως και, σύμφωνα με το 
συνδικάτο που τους εκπροσωπεί, είναι 
«συντετριμμένοι και απελπισμένοι».
Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, που 
δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, περι-
λαμβάνει αύξηση 40 δολαρίων το δεκα-
πενθήμερο για τους δικαιούχους κοινωνι-
κών επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των JobSeeker, Youth Allowance, Austudy 
και άλλων, από τις 20 Σεπτεμβρίου φέτος. 
Αυτό ανέρχεται σε 2,85 $ την ημέρα.
Οι δικαιούχοι του JobSeeker λένε ότι νιώ-
θουν εγκαταλελειμμένοι, καθώς αυτές οι 
αλλαγές δεν θα κάνουν «σχεδόν καμία δι-
αφορά» γι’ αυτούς.
Η αποδέκτρια του JobSeeker από την Τα-
σμανία, Jamie Lee, δήλωσε ότι ανυπομο-
νούσε για την ενίσχυση που είχε φημολο-
γηθεί πριν από τον προϋπολογισμό.
Η κυρία Lee και ο σύντροφός της ξοδεύ-
ουν περίπου 100 δολάρια σε παντοπω-
λεία την εβδομάδα, αφού πληρώσουν το 

Ο Vincenzo 
Vocisano, 40 
ετών, συνελή-
φθη στο Hope 
Island στη 
Χρυσή Ακτή 
τη Δευτέρα και 
εκδόθηκε στη 
ΝΝΟ.

Οι δικαιούχοι 
του JobSeeker 
λένε ότι νιώ-
θουν εγκατα-
λελειμμένοι, 
καθώς αυτές 
οι αλλαγές 
δεν θα κάνουν 
«σχεδόν καμία 
διαφορά» γι’ 
αυτούς.


