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Περικοπές $6 δις 
στις κρατικές δαπάνες 
προβλέπει ο Άµποτ

Στο Διαιτητικό Δικαστήριο
η διένεξη Qantas - συνδικάτων

8 οι νεκροί από την πυρκαγιά 
στον οίκο ευγηρίας

Η ελληνική γλώσσα στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών

Οι οµογενείς οµοσπονδιακοί 
βουλευτές του Εργατικού 
Κόµµατος, Μαρία Βαµβα-

κινού και Στάθης Γεωργανάς, 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για την ένταξη της ελληνικής 
γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραµµα 
∆ιδασκαλίας Γλωσσών.

Η κα Βαµβακινού είπε ότι η 
απόφαση της αρµόδιας επιτρο-
πής ACARA να συµπεριλάβει και 
την ελληνική γλώσσα στο Εθνικό 
Πρόγραµµα αποτελεί σηµαντική 
επιτυχία για Έλληνες και Φιλέλ-
ληνες, ενώ πρόσθεσε ότι και η 
κυβέρνηση έδειξε την ευαισθη-
σία της και την προσήλωσή της 
στον πολυπολιτισµό.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτε-
ρα και στους αγώνες της οµογέ-
νειας (οργανώσεις, κοινότητες, 
σχολεία, πανεπιστήµια, µέσα 
ενηµέρωσης και ιδιώτες) στην 
επιτυχία της εκστρατείας. «Κα-
νείς» είπε «δεν ξεχνά και τη συ-
γκέντρωση 25.000 υπογραφών 
που ζητούσαν την ένταξη της ελ-
ληνικής στο Εθνικό Πρόγραµµα 
∆ιδασκαλίας Γλωσσών». Οι υπο-
γραφές αυτές συγκεντρώθηκαν 
µετά από εκστρατεία του «Νέου 

Κόσµου» µε τη συµπαράσταση 
άλλων φορέων (Ελληνικής Κοι-
νότητας Μελβούρνης, ΣΑΕ κ.α.) 
και άλλων οµογενειακών µέσων 
ενηµέρωσης. «Το υπόµνηµα αυτό 
µε τις 25.000 υπογραφές ήταν το 
δεύτερο δίγλωσσο υπόµνηµα 
που κατατέθηκε ποτέ στην ιστο-
ρία της Οµοσπονδιακής βουλής 
της Αυστραλίας» δήλωσε η κα 
Βαµβακινού. Η Ελληνική είναι 
µέσα στις πέντε δηµοφιλέστερες 

γλώσσες της Αυστραλίας και εί-
ναι η γλώσσα που µιλούν στο 
σπίτι τους 250.000 κάτοικοι της 
Αυστραλίας. Ο βουλευτής κ. Γε-
ωργανάς ανέφερε ότι η ελληνική 
είναι η γλώσσα του Οµήρου, του 
Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του 
Ιπποκράτη, αλλά είναι και σή-
µερα µια χρήσιµη γλώσσα στην 
Αυστραλία για επιστηµονικούς, 
εµπορικούς, πολιτιστικούς και 
κοινωνικούς λόγους. 

«Περικοπές στις κρατι-
κές δαπάνες συνολι-
κού ύψους $6 δις θα 

υποχρεωθεί να κάνει η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ, για να καταθέσει πλεονα-
σµατικό προϋπολογισµό στο οικο-
νοµικό έτος 2012-2013».

Τη δήλωση αυτή έκανε τη ∆ευτέ-
ρα το βράδυ, σε οµιλία του στο Ιν-
στιτούτο του Σίδνεϊ, ο Αρχηγός της 
Οµοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ. «Χωρίς τις περικοπές 
αυτές, µόνο από θαύµα θα µπορέσει 

η σηµερινή κυβέρνηση να καταθέ-
σει πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
στο επόµενο οικονοµικό έτος», τόνι-
σε ο κ. Άµποτ.

Πρόβλεψε δε ότι ο Θησαυροφύ-
λακας Γουέϊν Σουάν θα υποχρεωθεί 
να καταθέσει µίνι-προϋπολογισµό 
στον οποίο θα ανακοινωθούν περι-
κοπές στις κρατικές δαπάνες ύψους 
$6 δις. Πάντως, µέχρι σήµερα ο κ. 
Σουάν έχει διαψεύσει επανειληµµέ-
να το ενδεχόµενο κατάθεσης µίνι-
προϋπολογισµού.

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν 
οι διαπραγµατεύσεις ανά-
µεσα στην αεροπορική 

εταιρία Qantas και δύο εργατικά 
συνδικάτα που εκπροσωπούν 
εργαζόµενους στον εθνικό αε-
ροµεταφορέα.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
εταιρίας, Άλαν Τζόϊς, τόνισε ότι 
η Qantas δεν κατάφερε να έρθει 
σε συµφωνία µε τον Σύνδεσµο 
Πιλότων και το Συνδικάτο Ερ-
γατών Συγκοινωνιών.

Ο κ. Τζόϊς τόνισε ότι εφόσον 
έχει λήξει η προθεσµία των 21 
ηµερών που είχαν οι δύο πλευ-
ρές για την επίλυση των διαφο-
ρών τους, τώρα η υπόθεση θα 
πάει ενώπιον του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου που θα πάρει τε-
λεσίδικη απόφαση, την οποία 
είναι υποχρεωµένες και οι δύο 
πλευρές να σεβαστούν.

Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή 
απαιτεί πολλούς µήνες, αλλά 
υπογράµµισε ότι µέχρι τότε οι 
εργαζόµενοι της εταιρίας δεν 
έχουν το δικαίωµα να κατέλ-
θουν σε απεργιακές κινητοποιή-
σεις. Όπως είναι γνωστό, δεκά-
δες χιλιάδες άνθρωποι έµειναν 
καθηλωµένοι στην Αυστραλία 
και το εξωτερικό, όταν στα τέλη 
Οκτωβρίου η εταιρεία ακύρωσε 
τις πτήσεις της για δύο µέρες, 
εξαιτίας των συνεχιζόµενων δι-
αφωνιών της διοίκησης µε τρία 

εργατικά συνδικάτα. Οι πτήσεις 
δροµολογήθηκαν εκ νέου έπει-
τα από απόφαση ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου να διατάξει το τέ-
λος των κινητοποιήσεων.

Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 
έδωσε προθεσµία 21 ηµερών 
στην Qantas και τα αρµόδια 
συνδικάτα να καθίσουν στο τρα-
πέζι των διαπραγµατεύσεων και 
να καταλήξουν σε συµφωνία, 
διαφορετικά θα παρέµβει το 
ίδιο για την επίλυση της διένε-
ξης. Στο µεταξύ το συνδικάτο το 

οποίο εκπροσωπεί τους µηχανι-
κούς αεροσκαφών, ανακοίνωσε 
ότι και η δική του διένεξη µε 
την Qantas, µάλλον θα καταλή-
ξει στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο.

Ο εκπρόσωπος του Αυστρα-
λιανού Συνδικάτου Μηχανικών 
Αεροσκαφών, Steve Purnivas, 
τόνισε ότι αν και σηµειώθηκε 
µικρή πρόοδος στις διαπραγµα-
τεύσεις, εντούτοις τέσσερα από 
τα πέντε θέµατα που απασχο-
λούν τις δύο πλευρές, παραµέ-
νουν άλυτα.

Σε οκτώ ανήλθε ο αριθµός των 
νεκρών της πυρκαγιάς που ξέ-
σπασε το πρωϊ της περασµένης 

Παρασκευής, σε οίκο ευγηρίας του 
Quakers Hill, βορειοδυτικά του Σίδ-
νεϊ. Το έβδοµο θύµα, ήταν ο Ceasar 
Galea 82 χρόνων, που υπέκυψε στα 
τραύµατά του την ∆ευτέρα, στο Νο-
σοκοµείο του Hawkesbury όπου 
είχε µεταφερθεί την Παρασκευή. Τα 
ξηµερώµατα χθες Τρίτη άφησε την 
τελευταία της πνοή στο Νοσοκοµείο 
του Μπλάκταουν και µια γυναίκα 96 
χρόνων. Άλλοι 14 τρόφιµοι του γη-
ροκοµείου, νοσηλεύονται σε διάφορα 
νοσοκοµεία του Σίδνεϊ σε πολύ σοβα-
ρή κατάσταση.

Η πυρκαγιά στον οίκο ευγηρίας, 
εξακριβώθηκε ότι ήταν εµπρηστική 
ενέργεια και η αστυνοµία συνέλαβε 
τον 35χρονο νοσοκόµο, Ρότζερ Ντιν, 
που εργαζόταν στο γηροκοµείο. Τον 
επιβαρύνουν πολλές κατηγορίες για 
φόνο. Στο δικαστήριο όπου προσή-
χθη προχθές, αναφέρθηκε ότι µετά το 
ξέσπασµα της πυρκαγιάς ο Ντιν έπαι-
ξε το ρόλο ήρωα, προσπαθώντας, 
µέσα από το πυρπολούµενο από φλό-
γες ίδρυµα, να σώσει τους τροφίµους.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο κα-
τηγορούµενος για εµπρησµό, ήταν µε 
άλλες τρεις νοσοκόµες σε νυχτερινή 

βάρδια, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά 
η οποία ξεκίνησε από δύο δωµάτια 
σχεδόν την ίδια ώρα. 

Οι περισσότεροι τρόφιµοι πάσχουν 
από άνοια και πολλοί ήταν κατάκοι-
τοι, ανίκανοι να κινηθούν χωρίς βο-
ήθεια. Ο δράστης καλυµµένος µε στά-
χτες, έµενε κοντά στην αστυνοµία και 
τους πυροσβέστες, και όταν οι τρόφι-
µοι είχαν µετακινηθεί, διεκδικώντας 
προφανώς τον τίτλο του ήρωα.

Ο άτυχος Ceasar Galea

Ο Αρχηγός της Οµοσπονδιακής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ

Μαρία Βαµβακινού 

Steve Purnivas




