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Σηµαντική αύξηση παρου-
σιάζει ο αριθµός φοιτη-
τών στα πανεπιστήµια της 

χώρας. Στοιχεία που δόθηκαν 
χθες στη δηµοσιότητα, δείχνουν 
ότι από το 2007 µέχρι σήµερα, 
παρατηρήθηκε µια αύξηση 25% 
στον αριθµό φοιτητών που εξα-
σφάλισαν θέσεις στις σχολές 
ανωτέρας εκπαίδευσης.

Φέτος, ο αριθµός των φοιτη-
τών ξεπερνά τις 500.000. Την 
µεγαλύτερη αύξηση γνώρισε το 

Πανεπιστήµιο του Notre Dame 
στο Σίδνεϊ, όπου ο αριθµός 
των φοιτητών φέτος είναι κατά 
251% µεγαλύτερος απ’ αυτόν 
πριν πέντε χρόνια (σηµ: 4.564 
φοιτητές σε σύγκριση µε 1.300 
το 2007). Οι θέσεις στο Αυστρα-
λιανό Καθολικό Πανεπιστήµιο, 
που διαθέτει πανεπιστηµιουπό-
λεις στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, 
το Μπρίσµπαν, την Καµπέρα 
και το Μπαλαράτ, αυξήθηκε 
την ίδια περίοδο κατά 94%. Το 

πανεπιστήµιο µε τον µεγαλύτε-
ρο αριθµό φοιτητών φέτος εί-
ναι αυτό του ∆υτικού Σίδνεϊ µε 
26.419 φοιτητές (σε σύγκριση 
µε 19.732 φοιτητές που είχε 
το 2007). Ο οργανισµός Skill 
Australia προβλέπει ότι µέχρι το 
έτος 2025, τουλάχιστον το ένα 
τρίτο των κενών θέσεων εργασί-
ας στη χώρα, θα απαιτούν από 
τους ενδιαφερόµενους να έχουν 
τουλάχιστον ένα πτυχίο στον το-
µέα της εργασίας τους.

Τ ο υπουργείο Άµυνας διέ-
ταξε τη διεξαγωγή έρευνας 
για την αποκάλυψη που 

έκανε το κρατικό τηλεοπτικό δί-
κτυο ABC, ότι στρατιώτες ανέβα-
σαν σε κλειστή ιστοσελίδα του 
Facebook στο διαδίκτυο, υλικό 
ρατσιστικού και σεξιστικού πε-
ριεχοµένου. Το εν λόγω τηλε-
οπτικό κανάλι υποστήριξε ότι 
η κλειστή αυτή ιστοσελίδα έχει 
περισσότερα από χίλια µέλη, 

πρώην και νυν στρατιωτών των 
Βασιλικών Ενόπλων δυνάµεων 
της χώρας. Αναφέρθηκε δε ότι 
ανάµεσα στα σχόλια που έχουν 
γίνει στην ιστοσελίδα αυτή, γί-
νονται χυδαίοι χαρακτηρισµοί 
για τις γυναίκες. Επίσης, αναφέ-
ρεται σε κάποιο σηµείο ότι κάθε 
στρατιώτης πρέπει να έχει το 
όπλο του έτοιµο µόλις παρου-
σιαστεί µπροστά του ένας µου-
σουλµάνος, ακόµη και αν είναι 

ανάπηρος. Η πρώην δόκιµος 
της Αυστραλιανής Στρατιωτικής 
Ακαδηµίας, Ναόµι Μπρουκς, 
υποστήριξε ότι τέτοιου είδους 
ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια 
είναι συνηθισµένα στον στρατό.  

Η ίδια είπε ότι παραιτήθηκε 
από την Ακαδηµία αηδιασµένη 
µε τον τρόπο που οι συνάδελ-
φοί της συµπεριφέρονταν σε 
µια άλλη δόκιµο η οποία είχε 
πέσει θύµα βιασµού.

Σε περισσότερα από $90 
εκατοµµύρια ανέρχονται 
τα χρέη της αεροπορικής 

εταιρίας Air Australia, η οποία 
όπως είναι γνωστό, σταµάτησε 
τις πτήσεις της λόγω σοβαρών 
οικονοµικών προβληµάτων και 
βρίσκεται πλέον σε εθελοντική 
διαχείριση. Έγκυρες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι οι εργαζόµε-
νοι της εταιρίας, πολύ πιθανόν 
να µην πάρουν όλα όσα τους 
οφείλονται σε µισθούς.

Οι διαχειριστές της εταιρίας 
συναντήθηκαν προχθές µε 100 
πιστωτές στην Ελληνική Λέσχη 
του Μπρίσµπαν. Στη συνάντη-
ση αυτή αναφέρθηκε ότι το πο-

σόν που θα πάρουν οι 300 και 
πλέον εργαζόµενοι της εταιρίας 
σε µισθούς, δεν θα ξεπερνά τις 
$118,000.

Όπως είναι γνωστό, στα µέσα 
του προηγούµενου µήνα η Air 
Australia ανακοίνωσε πως δε 
διαθέτει τα κατάλληλα κεφάλαια 
που απαιτούνται για την κάλυ-
ψη των λειτουργικών εξόδων 

αφήνοντας πάνω από 4.000 
επιβάτες να αναζητούν εναλλα-
κτικές λύσεις µεταφοράς τους.

Η Air Australia, εκτελούσε 
διεθνή δροµολόγια στο Μπαλί, 
την Ταϊλάνδη και τη Χαβάη ενώ 
πραγµατοποιούσε επίσης και 
εγχώριες πτήσεις προς Μπρί-
σµπαν, Μελβούρνη, Περθ, 
Ντέρµπι και Πορτ Χέντλαντ.

O ι πωλήσεις λιανικής σηµεί-
ωσαν µικρή άνοδο 0,3% τον 
Ιανουάριο, καθώς αυξήθηκε 

ο αριθµός των πολιτών που επι-
σκέφθηκαν κάποιο εστιατόριο στο 
διάστηµα αυτό, και κατόρθωσε να 
εξισορροπήσει την χαµηλότερη κα-
τανάλωση σε οικιακά αγαθά. Επίσης, 
σε άλλα στοιχεία που ανακοινώθη-
καν την Τετάρτη, η κατασκευαστική 
δραστηριότητα υποχώρησε κατά 

4,6% στη διάρκεια του προηγου-
µένου τριµήνου, γεγονός που υπο-
δηλώνει ότι µπορεί να υπάρξει ση-
µαντική συρρίκνωση συνολικά του 
ΑΕΠ για το ίδιο διάστηµα. «Απλώς 
αποδεικνύει τι συµβαίνει όταν κά-
ποιος εξαρτάται πολύ από τις επεν-
δυτικές δαπάνες», αναφέρουν ανα-
λυτές, προσθέτοντας πως το ΑΕΠ θα 
διαµορφωθεί πιθανότατα, χαµηλό-
τερα από ό,τι αναµενόταν.

ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
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στον αριθµό φοιτητών 
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Νέο σκάνδαλο συγκλονίζει την Στρατιωτική Ακαδημία

$90 εκατομμύρια τα χρέη της Air Australia

Μικρή αύξηση των πωλήσεων λιανικής, 
υποχώρηση των κατασκευών 

Η τοπική οργάνωση της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κεντρικών προαστίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

για τα µέλη και τους φίλους της Ν∆

το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 και από ώρα 19:30
στο ΛΗΜΝΟΣ ΚΛΑΜΠ, 44 Albert St., Belmore

Mε εξαιρετική ελληνική ορχήστρα,
µε εξαιρετικά φαγητά και ένα πολιτισµένο περιβάλλον.

Είσοδος $50
παιδιά κάτω των 12 ετών ∆ΩΡΕΑΝ

Ελάτε µε τις οικογένειές σας και τους φίλους σας
για µια αξέχαστη ελληνική βραδιά.

Σας περιµένουµε όλους

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνείστε:
Ιωάννης Κοκκαλιάρης 0413 059 936 • Γεώργιος Αντωνίου 0438 442 641

Κωνσταντίνος Βαλμάς 9600 9928 • Μέλπω Καϊμασίδη 9718 6622
Λάμπρος Παρρας 0408 029 665 • Αριστείδης Παπαδημάτος 9787 1375

Αναστάσιος Παμπλής 9559 5032

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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