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Ολοκληρώθηκαν χθες οι 
εργασίες της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ, που 

πραγµατοποιήθηκε στο Σικά-
γο των Ηνωµένων Πολιτειών, 
όπου αποφασίστηκε η σταδιακή 
απεµπλοκή από το Αφγανιστάν 
µε την παράδοση της ασφά-
λειας στις αφγανικές δυνάµεις 
από το 2013 και την πλήρη 
αποχώρηση το επόµενο έτος. 
Στη Σύνοδο συµµετείχε και η 
πρωθυπουργός της Αυστραλί-
ας, Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία 
είχε σύντοµη συνάντηση µε τον 
Αµερικανό Πρόεδρο, Μπαράκ 
Οµπάµα. Η κα Γκίλαρντ πριν 
αναχωρήσει από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, έδωσε συνέντευξη 
Τύπου. Στην Καµπέρα αναµέ-
νεται να επιστρέψει σήµερα το 
πρωί. Οι 28 αρχηγοί κρατών 
ανακοίνωσαν επισήµως τη µε-
ταβίβαση της ευθύνης για την 
ασφάλεια στις αφγανικές δυ-
νάµεις «ως τα µέσα του 2013» 

και τη συνέχιση της αποστολής 
τους σε υποστήριξη του αφγα-
νικού στρατού ως τα τέλη του 
2014, οπότε και θα έχουν απο-
χωρήσει τα ξένα στρατεύµατα 
µετά από δώδεκα χρόνια.

Ο Αµερικανός πρόεδρος 
διαβεβαίωσε ακόµη ενώπιον 
περίπου πενήντα αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων στον 
κόσµο, µεταξύ των οποίων και 
ο Αφγανός Πρόεδρος Χαµίντ 
Καρζάι, ότι η διεθνής κοινό-
τητα δεν θα εγκαταλείψει το 
Αφγανιστάν, το οποίο καλεί-
ται σταδιακά από το 2013 να 

αναλάβει το ίδιο την ευθύνη 
για την ασφάλειά του. Όπως 
είναι γνωστό, η πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ και ο 
πρόεδρος του Αφγανιστάν Χα-
µίντ Καρζάι, υπέγραψαν - στο 
πλαίσιο της Συνόδου - συµφω-
νία µε την οποία η Αυστραλία 
δεσµεύεται να συνεχίσει την 
οικονοµική βοήθεια στην πο-
λυτάραχη χώρα, και µετά την 
αποχώρηση των στρατευµάτων 
της το 2014. Συγκεκριµένα, η 
Αυστραλία θα βοηθήσει το Αφ-
γανιστάν µε $100 εκατοµµύρια 
ετησίως για τρία χρόνια.

Στο κόµµα των Αυστραλών 
Οικολόγων παρέπεµψε 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ, 

αν θέλει να «αναστήσει» την 
συµφωνία µε την Μαλαισία για 
την ανταλλαγή προσφύγων, ο 
σκιώδης υπουργός Μετανά-
στευσης, Σκοτ Μόρισον. Να 
σηµειωθεί ότι η οµοσπονδιακή 
υπουργός Πολυπολιτιστικών 
Υποθέσεων, Κέϊτ Λάντι, δήλωσε 
προχθές στην αρµόδια βουλευ-
τική επιτροπή, ότι η κυβέρνηση 
επιθυµεί την έναρξη διαπραγµα-
τεύσεων µε την αξιωµατική αντι-
πολίτευση, στο θέµα της εξέτα-
σης των αιτήσεων προσφύγων 
για άσυλο, εκτός Αυστραλίας. 
Ο κ. Μόρισον όµως τόνισε ότι 
η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση 
τάσσεται ενάντια της σύναψης 

συµφωνίας µε την Μαλαισία για 
την ανταλλαγή προσφύγων. «Το 
µόνο που έχω να πω στην Τζού-
λια Γκίλαρντ είναι ότι αν σκοπός 
της είναι να επαναφέρει στο τρα-
πέζι των διαπραγµατεύσεων την 
αποτυχηµένη συµφωνία µε τη 
Μαλαισία, να απευθυνθεί στους 
Πράσινους και όχι στον Συνα-
σπισµό Φιλελεύθερων-Εθνι-
κών», τόνισε ο κ. Μόρισον.

Να υπενθυµίσουµε ότι η συµ-
φωνία προβλέπει ότι για κάθε 
έναν λαθροµετανάστη που θα 
στέλνει η Αυστραλία στη Μα-
λαισία θα δέχεται πέντε πρό-
σφυγες των οποίων οι αιτήσεις 
έχουν εγκριθεί ακολουθώντας 
την προβλεπόµενη διαδικασία. 
Η συµφωνία αυτή κρίθηκε πα-
ράνοµη από το Ανώτατο ∆ικα-

στήριο, τον Αύγουστο του 2011, 
αλλά το Εργατικό Κόµµα προτεί-
νει την τροποποίηση του Νόµου 
Μετανάστευσης ώστε να γίνει 
πλέον νόµιµη η συµφωνία. Από 
την πλευρά της η αντιπολίτευση 
προτείνει την «λύση του Ειρηνι-
κού» που εγκαινίασε η προηγού-
µενη κυβέρνηση Χάουρντ για να 
ανακόψει το κύµα των παρά-
νοµων προσφύγων που έφτα-
ναν µέσω θαλάσσης παράνοµα 
στη χώρα. Τόσο ο αρχηγός της 
οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, όσο και ο κ. Μόρι-
σον, πιέζουν την κυβέρνηση να 
ακολουθήσει  την πολιτική της 
προηγούµενης κυβέρνησης και 
να ανοίξει και πάλι το κέντρο 
κράτησης  παράνοµων µετανα-
στών στο νησάκι Ναουρού. 

Το χάσµα ανάµεσα στους 
«καλύτερους» και τους 
«χειρότερους» µαθητές 

της χώρας µεγαλώνει ανησυ-
χητικά στην Αυστραλία, κάτι 
που αποκαλύπτει στην πράξη 
ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα 
της χώρας δεν ακολουθεί τον 
σωστό δρόµο. Αυτό αναφέρει 
έκθεση που δόθηκε χθες στη 
δηµοσιότητα, µετά από έρευνα 
που διενεργήθηκε στο επίπεδο 
κρατικών επιχορηγήσεων προς 
τα σχολεία. Την έρευνα διενήρ-

γησε επιτροπή, επικεφαλής της 
οποίας ήταν ο επιχειρηµατίας 
Ντέϊβιντ Γκόνσκι, που υπο-
στήριξε ότι στα τελευταία δέκα 
χρόνια οι καλύτεροι µαθητές 
της Αυστραλίας βρίσκονται σε 
πιο µειονεκτική θέση από µα-
θητές του ίδιου επιπέδου στο 
εξωτερικό.  «Η κατεύθυνση που 
ακολουθεί το εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα δεν είναι καλή. Το χά-
σµα ανάµεσα στους καλύτερους 
και τους χειρότερους µαθητές, 
αυξάνεται συνεχώς», τόνισε ο 

κ. Γκόνσκι. Στη συνέχεια εξέ-
φρασε την άποψη ότι η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση για να 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά 
το πρόβληµα που έχει δηµι-
ουργηθεί, θα πρέπει να αυξή-
σει τις κρατικές επιχορηγήσεις 
προς τα σχολεία κατά τουλά-
χιστον $5,4 δις. «Μπορεί να 
ακούγεται πολύ µεγάλο το πο-
σόν αυτό, αλλά αποτελεί µόνο 
το 0,5% του Μικτού Εγχώριου 
Προϊόντος της Αυστραλίας», 
υπογράµµισε ο κ. Γκόνσκι.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

«Όχι» στη συµφωνία µε τη Μαλαισία 
για την ανταλλαγή προσφύγων

Μεγαλύτερες επιχορηγήσεις 
στα σχολεία της χώρας προτείνει ο Ντέϊβιντ Γκόνσκι
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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