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Οι δάσκαλοι της Ν.Ν.Ουαλί-
ας αψηφούν σήµερα  την 
εντολή του ∆ιαιτητικού ∆ι-

καστηρίου της Πολιτείας και κα-
τέρχονται σε απεργία, σε ένδειξη 
διαµαρτυρίας για την αδιαλλαξία 
της κυβέρνησης Ο’ Φάρελ στο 
θέµα του προγράµµατος γνωστού 
µε την επωνυµία «Local Schools 
Local Decisions» («Τοπικά σχο-
λεία, τοπικές αποφάσεις»).

Κάτω από το πρόγραµµα αυτό, 
οι διευθυντές θα έχουν τον 
έλεγχο του 70% του προϋπολο-
γισµού του σχολείου τους και 
το δικαίωµα απασχόλησης του 
50% του προσωπικού.

Η Οµοσπονδία ∆ασκάλων της 
Ν.Ν.Ο., υποστηρίζει ότι το πρό-
γραµµα αυτό τίθεται σε εφαρµο-
γή ως µέτρο µείωσης των σχο-
λικών δαπανών και αθετεί την 

προεκλογική υπόσχεση της κυ-
βέρνησης Ο’ Φάρελ ότι δεν πρό-
κειται να γίνουν περικοπές στον 
εκπαιδευτικό τοµέα.

Η σηµερινή απεργία θα επηρε-
άσει 2.200 σχολεία και 760.000 
µαθητές.

Πάντως, το ∆ιαιτητικό ∆ικα-
στήριο µπορεί να επιβάλει στην 
Οµοσπονδία πρόστιµο $10.000 
για αψήφιση της εντολής.

Ενώ το ΝΑΤΟ συνεδρίαζε 
χθες µε κύριο θέµα συζή-
τησης την ένταση και τον 

διπλωµατικό πυρετό ανάµε-
σα στην Άγκυρα και τη ∆αµα-
σκό, στη σκιά της κατάρριψης 
του τουρκικού µαχητικού F-4 
Phantom, η αυστραλιανή κυ-
βέρνηση άφησε ανοικτό το εν-
δεχόµενο επιβολής περαιτέρω 
κυρώσεων κατά της Συρίας, σε 
µια προσπάθεια να εντείνει τις 
πιέσεις για τερµατισµό των συ-
γκρούσεων ανάµεσα σε δυνά-
µεις του κυβερνητικού στρατού 
και αντικαθεστωτικών.

Όπως είναι γνωστό, η αυστρα-
λιανή κυβέρνηση προχώρησε 
προχθές στην επιβολή νέων 
κυρώσεων κατά της ∆αµασκού. 

Οι νέες κυρώσεις αφορούν στον 
περιορισµό ή την απαγόρευ-
ση στις εµπορικές συναλλαγές 
ανάµεσα στις δύο χώρες και συ-
γκεκριµένα στον πετρελαϊκό το-
µέα και τις χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες. Τα νέα µέτρα επηρε-
άζουν τις εµπορικές συναλλαγές 
ανάµεσα στην Αυστραλία και τη 
Συρία στους τοµείς του πετρε-
λαίου, των τηλεπικοινωνιών και 
των πολύτιµων µετάλλων.

Με τον αριθµό των νεκρών 
να έχει ξεπεράσει τους 15.000, 
ο πρόεδρος της ασιατικής χώ-
ρας, Μπασάρ αλ Άσαντ, εµµένει 
στη χρήση βίας για την επίλυση 
της κρίσης, η οποία βρίσκεται 
σε εξέλιξη από τα µέσα Μαρτίου 
του 2011. «Το καθεστώς Άσαντ 

εξακολουθεί να επιδεικνύει την 
απροθυµία του να διαπραγ-
µατευτεί µια εκεχειρία και να 
τερµατίσει την αιµατοχυσία στη 
Συρία. Αυτές οι κυρώσεις αντα-
νακλούν την καταδίκη του καθε-
στώτος από την Αυστραλία και 
τις συνεχιζόµενες προσπάθειές 
µας να βοηθήσουµε στο να προ-
σέλθει η Συρία στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων», δήλωσε 
προχθές ο υπουργός Εξωτερι-
κών της χώρας, Μποµπ Καρ.

Σε άρθρο του που δηµοσι-
εύθηκε στην εφηµερίδα The 
Australian, ο κ. Καρ απευθύνει 
παράλληλα έκκληση στη Μόσχα 
να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις 
προσπάθειες αποµάκρυνσης 
του Άσαντ.

Η πλουσιότερη κάτοικος της 
χώρας, µεγιστάνας των ορυ-
χείων Τζίνα Ράϊνχαρτ, αύξη-

σε το µερίδιο µετοχών της στο τηλε-
οπτικό δίκτυο «10» (Ten Network) 
σε περισσότερο από 10%. ∆ηµοσι-
ογραφικές πληροφορίες ανάφεραν 
ότι η Ράϊνχαρτ αγόρασε στις 19 
Ιουνίου άλλες 39,2 εκατοµµύρια 
µετοχές του καναλιού έναντι $19,99 
εκατοµµυρίων. Τις µετοχές αγόρασε 
η εταιρία Hanrine Investments, θυ-
γατρική της Hancock Prospecting. 
Έτσι, αύξησε το µερίδιο των µετο-

χών της στο τηλεοπτικό δίκτυο στο 
10,6%, που αντιστοιχεί µε 143,7 
εκατοµµύρια µετοχές.

Να σηµειωθεί ότι η Ράϊνχαρτ 
απειλεί να πουλήσει το µερίδιο 
των µετοχών της στο εκδοτικό συ-
γκρότηµα Φαίρφαξ, αν δεν της εξα-
σφαλιστούν θέσεις στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του οµίλου «χωρίς απα-
ράδεκτους όρους».

Η πλουσιότερη κάτοικος της Αυ-
στραλίας, έχει αγοράσει το 18,7% 
των µετοχών του εν λόγω εκδοτικού 
συγκροτήµατος.

Η Αυστραλία εντείνει τις πιέσεις 
για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Συρία
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Η αστυνοµία της Ταϊλάνδης 
συνέλαβε προχθές δύο 
άντρες σχετικά µε τη στυ-

γερή δολοφονία της Μισέλ Σµιθ, 
από το Περθ, στο Phuket. Οι δύο 
συλληφθέντες, σύµφωνα µε ανώ-
τατο στέλεχος της τοπικής αστυνο-

µίας, έχουν οµολογήσει την ενοχή 
τους στις κατηγορίες που τους επι-
βαρύνουν για τον φόνο. Πρόκει-
ται για τον 26χρονο Surasak Boy 
Suwannachot και τον 34χρονο 
Surin Taptong. Σύµφωνα µε έγκυ-
ρες πληροφορίες, την δολοφο-

νία της Σµιθ κατέγραψε κάµερα 
ασφαλείας. Να σηµειωθεί ότι οι 
Αρχές είχαν ανακοινώσει αµοιβή 
200.000 baht ( $9.500) στο άτο-
µο ή άτοµα που θα έδιναν πληρο-
φορίες οι οποίες θα οδηγούσαν 
στη σύλληψη των δολοφόνων.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Άντριου Γουϊλ-
κι, θα επανεκλεγεί στην έδρα Denison της 
Τασµανίας στις επόµενες οµοσπονδιακές 

εκλογές, όπως αποκαλύπτει τελευταία δηµοσκό-
πηση τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθη-
καν χθες στις εφηµερίδες του εκδοτικού συγκρο-
τήµατος News Limited. 

Πάντα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δη-
µοσκόπησης, ο κ. Γουϊλκι έχει την υποστήριξη 
του 23% των ψηφοφόρων στην εν λόγω έδρα, 
την οποία στις τελευταίες εκλογές είχε κερδίσει 
συγκεντρώνοντας το 21% των ψήφων.

Στο Denison το Εργατικό Κόµµα συγκεντρώνει 
το 26% των ψήφων, οι Φιλελεύθεροι το 31% και 
το κόµµα των Αυστραλών Οικολόγων το 17%. 
Στις τελευταίες εκλογές τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 35,8%, 22,6% και 19%.

Με βάση την κατανοµή των ψήφων προτίµη-
σης στις εκλογές του 2010, ο κ. Γουίλκι είναι 
πολύ πιθανόν να επανεκλεγεί.

Δύο στο εδώλιο για την δολοφονία 
της Μισέλ Σμιθ στη Ταϊλάνδη

Απεργούν σήμερα οι δάσκαλοι της Ν.Ν.Ο.

Η Ράϊνχαρτ κάτοχος του 10,6% 
των µετοχών του καναλιού 10

Θα επανεκλεγεί στην έδρα Denison
ο ανεξάρτητος βουλευτής Άντριου Γουϊλκι


