
O ΚόσμοςFRIDAY 13 JULY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ8

Την επισήµανση ότι τα πρόσφατα διεθνή 
τραπεζικά σκάνδαλα αποτελούν χειρο-
πιαστή ένδειξη για την ανάγκη διαφά-

νειας στο τραπεζικό σύστηµα, έκανε χθες ο 
υποδιοικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας 
της Αυστραλίας,  Φίλιπ Λόου. Ο κ. Λόου 
τόνισε ότι είναι αναγκαία η στενή επιτήρη-
ση των τραπεζών, ιδιαίτερα σε πρακτικές µε 
ρίσκο. Ο υποδιοικητής της Αποθεµατικής 
Τράπεζας, αναφέρθηκε στην πρόσφατη υπό-
θεση παραβίασης των τραπεζικών κανόνων 
από τη βρετανική τράπεζα Barcleys, αλλά και 
στο παθητικό $2 δις που παρουσίασε η αµε-
ρικανική τράπεζα JP Morgan.  Η αξιοπιστία 
της Barclays έχει κλονιστεί σοβαρά µετά το 
πρωτοφανές πρόστιµο των 360 εκατ. ευρώ 

που της επέβαλε η Αρχή Οικονοµικού Ελέγ-
χου και τη συνεχιζόµενη κατάρρευση της τι-
µής της µετοχής της, που αποµειώθηκε κατά 
20%.  Η κυβέρνηση πληροφορήθηκε µε 
ανακούφιση την παραίτηση του µέχρι χθες 
πανίσχυρου τραπεζίτη, αλλά η ανησυχία για 
το τι θα αποκαλύψει στην ανάκριση στην 
οποία θα υποβληθεί αύριο από την αρµόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, είναι διάχυτη. 
Βέβαιο είναι πως η Barclays ήταν µέρος του 
προβλήµατος, αφού και άλλοι τραπεζικοί 
όµιλοι επιδόθηκαν σε ανάλογα «παιχνίδια». 
Ο κ. Λόου τόνισε ότι «το τραπεζικό σύστηµα 
χρειάζεται διαφάνεια µε ρυθµιστικές πιέσεις, 
καθώς και µε πολιτική και κοινωνική πίεση», 
ώστε να επανακτήσει την αξιοπιστία του.

Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 

συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 
Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199
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Διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα ζητά 
ο υποδιοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά φιλοξε-
νούνται φέτος στην Πέλλα καθηγητές 
και σπουδαστές του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών στην Ελληνική 
Γλώσσα και Πολιτισµό του Πανεπιστη-
µίου Darwin. Πρόκειται για ένα υψηλού 
επιπέδου µεταπτυχιακό πρόγραµµα το 
οποίο παρακολουθούν φοιτητές θετικών 
ή θεωρητικών επιστηµών από διάφορα 
Πανεπιστήµια της Αυστραλίας. Το Πρό-
γραµµα περιλαµβάνει επισκέψεις στην 
Ελλάδα (Κάλυµνο και Μακεδονία) και οι 
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν 
σε βιωµατική επαφή µε το σύγχρονο ελ-
ληνικό πολιτισµό. Επίσης, στο πρόγραµ-
µα διδάσκουν και έλληνες καθηγητές από 
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος 
Θεοδωρίδης καλωσόρισε τους καθηγη-
τές, φοιτητές και συνοδούς τους στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Πέλλας. Επικεφαλής 
της Οµάδας είναι ο Καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Φρατζής, ενώ παραβρέθηκαν επί-
σης οι εκπρόσωποι των υποστηρικτικών 
φορέων του προγράµµατος: ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
κ. Γιάννης Νικολάκης, ο Πρωτοπρεσβύ-
τερος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινό-
τητας και Κολεγίου του Αγίου Γεωργίου 
κ. ∆ιογένης Πατσούρης και ο πρόεδρος 
του Ελληνικού Μακεδονικού Συλλόγου 

Ντάργουιν κ. Στράτος Πούλος µε τη σύ-
ζυγό του κα. Αγγελική Πούλου η οποία 
επίσης ανήκει στο διοικητικό προσωπικό 
του Παν. Ντάργουιν.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθη-
κε στην σηµαντική ιστορία της Πέλλας, 
γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
παρουσίασε στοιχεία από τη σύγχρονη 
κοινωνική και οικονοµική γεωγραφία 
της Πέλλας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
τα προϊόντα της Πέλλας διακρίνονται για 
την ποιότητά τους, λόγω των ιδιαίτερων 
µικροκλιµατικών συνθηκών της περιοχής 
και το «στοίχηµα» είναι να µπορέσουµε να 
δηµιουργήσουµε ισχυρά δίκτυα προώθη-
σης σε αγορές του εξωτερικού. Ιδιαίτερη 
αναφορά έκανε στη σηµασία της διατήρη-
σης των σχέσεων και επαφών µας µε την 
ελληνική οµογένεια και τις πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει η Περιφερειακή Ενό-
τητα Πέλλας προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Θέλουµε να δηµιουργήσουµε επιχειρη-
µατικές γέφυρες συνεργασίας µε τα µέλη 
και τους επιχειρηµατίες των ελληνικών 
κοινοτήτων για την προώθηση των προ-
ϊόντων της Πέλλας και την προβολή του 
τοπικού τουρισµού, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. Η οµάδα συνέχισε την περιήγησή 
της στην περιοχή των Καταρρακτών της 
Έδεσσας και στο Νέο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Πέλλας.

Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες ο οµο-
σπονδιακός υπουργός Θησαυροφυ-
λακίου, Γουέϊν Σουάν, στο πλαίσιο 

των εκδηλώσεων για την συµπλήρωση 40 
χρόνων διπλωµατικών σχέσεων ανάµεσα 
στην Αυστραλία και την Κίνα.

Ο κ. Σουάν τόνισε ότι οι δύο χώρες θα 
συνεχίσουν να αναζητούν ευκαιρίες για 
την οικονοµική τους ανάπτυξη στον «Αι-
ώνα της Ασίας».  Στο Πεκίνο ο υπουργός 
Θησαυροφυλακίου θα έχει σειρά συναντή-
σεων µε κυβερνητικούς παράγοντες, συ-
µπεριλαµβανοµένου και του αναπληρωτή 

πρωθυπουργού της Κίνας, Li Keqiang, 
ενώ θα παραστεί και σε εκδηλώσεις όπου 
θα εξεταστούν προτάσεις για τις οικονοµι-
κές ευκαιρίες που µπορούν να εκµεταλλευ-
θούν οι δύο χώρες. «Ο διάλογος είναι µια 
σηµαντική ευκαιρία για µας να συζητήσου-
µε κοινά ενδιαφέροντα, να αναλύσουµε 
την οικονοµική κατάσταση όχι µόνο στην 
περιοχή µας αλλά και παγκοσµίως, και να 
δώσουµε έµφαση στις ευκαιρίες που µπο-
ρούµε να εκµεταλλευθούµε ώστε να συ-
νεχιστεί η οικονοµική ανάπτυξη των δύο 
χωρών», τόνισε ο κ. Σουάν.

Στο Πεκίνο ο Γ. Σουάν

40 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ

Η Πέλλα φιλοξενεί 
καθηγητές και φοιτητές προγράμματος 
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 
του Πανεπιστημίου του Ντάργουϊν


