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«ΗΕργατική κυβέρνηση έχει 
εξοικονοµήσει περισσότε-
ρα από $100 δις στα τε-

λευταία χρόνια και θα βρει και αυτή 
τη φορά τα κεφάλαια που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των νέων µεταρ-
ρυθµίσεων στον τοµέα της εκπαίδευ-
σης». Την επιβεβαίωση αυτή έκανε 
χθες η πρωθυπουργός Τζούλια Γκί-
λαρντ, ως απάντηση στο ερώτηµα που 
προβάλλει συνεχώς η οµοσπονδιακή 
αντιπολίτευσηση, «από πού θα προ-
έλθουν τα περαιτέρω $6,5 δις που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση στον τοµέα 
της εκπαίδευσης».

Όπως είναι γνωστό, η κα Γκίλαρντ 
ανακοίνωσε προχθές µεγάλες αλλα-
γές στον τρόπο χρηµατοδότησης των 
σχολείων, αλλά και τις µεταρρυθµί-
σεις που θα γίνουν στον τοµέα της 
εκπαίδευσης - µε βάση τις προτάσεις 
που περιέχει η έκθεση Γκόνσκι -, το-
νίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αρχίζει 
η εθνική σταυροφορία στον τοµέα της 
εκπαίδευσης».

Συγκεκριµένα, η πρωθυπουργός 
ανακοίνωσε ότι µε τις αλλαγές αυτές 
θα ωφεληθούν περισσότερο τα δηµό-
σια σχολεία της χώρας και κυρίως τα 
2 εκατοµµύρια των µαθητών τους. Η 
κα Γκίλαρντ τόνισε ότι η κυβέρνησή 
της αποφάσισε να αυξήσει τα κον-
δύλια για την Παιδεία κατά $6,5 δις, 
ώστε να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τα 
δηµόσια και τα ιδιωτικά σχολεία της 
χώρας. «Οι διαπραγµατεύσεις µε τις 
πολιτειακές κυβερνήσεις, τα καθολικά 

και τα ανεξάρτητα σχολεία, θα αρχί-
σουν αµέσως, ώστε να καθοριστεί το 
κόστος φοίτησης κάθε µαθητή και να 
ενισχυθούν οικονοµικά τα σχολεία 
που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες 
περιοχές. Η κυβέρνησή µου είναι  δι-
ατεθειµένη να επενδύσει µεγαλύτερα 
κεφάλαια για να αποκτήσουµε ένα πιο 
αποτελεσµατικό σύστηµα στον τοµέα 
της εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά η κα Γκίλαρντ, τονίζοντας 
ότι στόχος της κυβέρνησής της είναι 
µέχρι το έτος 2025 «το αυστραλιανό 
σύστηµα Παιδείας να συγκαταλέγεται 
ανάµεσα στα πέντε καλύτερα του κό-
σµου, στα µαθηµατικά, στις επιστήµες 
και στην ανάγνωση». 

Ο πρόεδρος του Αυστραλιανού 
Συνδικάτου Εκπαιδευτικών, Άντζελο 
Γαβριελάτος, τόνισε ότι από τις εξαγ-
γελίες της κυβέρνησης Γκίλαρντ, τα 
δηµόσια σχολεία της χώρας είναι οι 
µεγάλοι κερδισµένοι από τις χθεσινές 
εξαγγελίες. «Οι µεταρρυθµίσεις αυτές 
θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, 
εφόσον η µεγαλύτερη ροή χρηµάτων 
από την κυβέρνηση προς τα σχολεία, 
θα αρχίσει µετά το 2014», τόνισε ο κ. 
Γαβριελάτος. Η πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ, προειδοποίησε τις πολι-
τειακές κυβερνήσεις ότι δεν πρόκειται 
να τους δοθεί «λευκή επιταγή», αλλά 
για να λάβουν χρήµατα θα πρέπει να 
βελτιωθούν οι επιδόσεις των µαθη-
τών, ενώ θα δοθεί µεγαλύτερη δύνα-
µη στους διευθυντές των σχολείων 
ώστε να µπορούν να απολύουν και 

να προσλαµβάνουν εκπαιδευτικούς. 
Η χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε την 
κα Γκίλαρντ, θα υπολογίζεται µε βάση 
τις ανάγκες κάθε µαθητή. «Στόχος της 
σηµερινής κυβέρνησης, είπε η πρω-
θυπουργός, είναι να αποκτήσουµε 
ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά 
συστήµατα στον κόσµο», τόνισε η κα 
Γκίλαρντ. Η οµοσπονδιακή αντιπο-
λίτευση διά στόµατος του σκιώδους 
υπουργού Παιδείας, Κρίστοφερ Πάϊν, 
χαρακτήρισε πολύ φιλόδοξα τα σχέ-
δια της πρωθυπουργού και εξέφρα-
σε αµφιβολίες για τη δυνατότητα της 
κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα τόσο 
µεγάλο και σπουδαίο µεταρρυθµιστι-
κό έργο.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι η κυβέρ-
νησή της στο πρόσφατο παρελθόν 
κατάφερε να εξοικονοµήσει περισσό-
τερα από $100 δις και υποσχέθηκε 
ότι θα βρει τους πόρους για να υλο-
ποιήσει το σχέδιά της.

Τόνισε ότι θα αρχίσει αµέσως τις 
διαπραγµατεύσεις µε τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις στο θέµα των επιχο-
ρηγήσεων. Κάτω από το σηµερινό 
σύστηµα, η Κοινοπολιτεία πληρώνει 
το 30% των επιχορηγήσεων προς τα 
σχολεία και οι Πολιτείες το 70%.

Ο πρωθυπουργός της Βικτώριας, 
Τεντ Μπέϊλιου, τόνισε ότι οι εξαγγελί-
ες που έκανε η πρωθυπουργός «είναι 
φτωχές στις λεπτοµέρειες» και εξέ-
φρασε την άποψη ότι θα δηµιουργη-
θεί µια ανεπιθύµητη γραφειοκρατική 
επιβάρυνση στα σχολεία.

«Θα βρούµε τα κεφάλαια 
για να υλοποιήσουµε 
τα σχέδιά µας 
στον τοµέα της εκπαίδευσης» 

Στις µεγαλύτερες οικονοµικές πιέσεις που ασκούνται στα 
νοικοκυριά, αποδίδει ο υπουργός Αστυνοµίας της Βι-
κτώριας, Πίτερ Ράϊαν, την πρόσφατη έξαρση σε κρού-

σµατα οικογενειακής βίας που παρατηρήθηκε στην πολιτεία. 
Την ίδια ώρα ο κ. Ράϊαν, ανακοίνωσε ότι η πολιτειακή κυβέρ-
νηση θα διαθέσει επιπλέον $16 εκατοµµύρια για την εφαρ-
µογή προγραµµάτων αντιµετώπισης του προβλήµατος.

«Η έξαρση στην εγκληµατικότητα οφείλεται σε µεγάλο βαθ-
µό στις µεγαλύτερες οικονοµικές πιέσεις που ασκούνται στις 
οικογένειες», τόνισε ο υπουργός. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα 
µε τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, στη 
Βικτώρια τα κρούσµατα οικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 
10.000 στο 2011-2012, σε σύγκριση µε το προηγούµενο οι-
κονοµικό έτος.

Είναι µόλις δύο ετών 
και αντί να παίζει µε 
αυτοκινητάκια έρχεται 

πρόσωπο µε πρόσωπο µε 
φίδια και γιγάντιες σαύρες. 
Ο µικρός Charlie Parker 
από τη Βικτώρια λυγίζει από 
το βάρος του βόα αλλά δεν 
φοβάται. Ξαπλώνει, τυλίγει 
το φίδι γύρω του, παίζει 
µαζί του και όλα τα κάνει 
µε απόλυτα φυσικό τρόπο. 
Ο µικρός Charlie είναι ήδη 
ειδικός στο χειρισµό των 
φιδιών και θεωρείται ο νε-
αρότερος του είδους στην 
Αυστραλία. 

Η οικογένεια του αγο-

ριού είναι ιδιοκτήτρια του 
ζωολογικού κήπου Ballarat 
Wildlife Park στη Βικτώρια. 
Ο πατέρας του παιδιού είναι 
ιδιοκτήτης του πάρκου και 
εξηγεί πως ο Charlie µεγά-
λωσε µε τα ζώα: «Μας σοκά-
ρει η φυσική του ικανότητα 
µε τα ζώα. Είναι εντυπωσια-
κό να το βλέπεις, δεν τα φο-
βάται καθόλου και δεν είναι 
µόνο το πώς τα χειρίζεται, 
τα γνωρίζει. ∆εν τον βάλα-
µε ποτέ επίτηδες µε τα ζώα, 
µόνος του εκδήλωσε αυτό το 
ενδιαφέρον για τα φίδια και 
τα ερπετά. Όλο αυτό πρέπει 
να είναι έµφυτο».

Ως ενήλικος θα καταδι-
καστεί ένα 15χρονο 
αγόρι στην Τασµα-

νία, το οποίο σε ηλικία 14 
χρόνων βίασε µια 23χρονη 
γυναίκα, υπό την απειλή µα-
χαιριού. Αυτό ανακοίνωσε 
η ∆ικαστής του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, Σιαν Τένεντ, 
η οποία τόνισε ότι κάτω από 
τους σχετικούς νόµους για 
ανήλικους, ο 15χρονος θα 
δικαστεί σε κάθειρξη δύο 
χρόνων, ποινή η οποία - 

όπως είπε - είναι ανεπαρ-
κής για ένα τόσο σοβαρό 
αδίκηµα.

Η ∆ικαστής Τένεντ, πρό-
κειται να ανακοινώσει την 
καταδίκη του 15χρονου στα 
τέλη αυτής της βδοµάδας.

Να σηµειωθεί ότι ο ανή-
λικος οµολόγησε την ενοχή 
του στις κατηγορίες που τον 
επιβάρυναν για τον βιασµό 
µιας 23χρονης γυναίκας, 
που έγινε µέρα-µεσηµέρι σε 
πάρκο του Χόµπαρτ.

Έξαρση στα κρούσματα 
οικογενειακής βίας 

Ο δίχρονος που παίζει 
με τα φίδια…

Ποινή ενήλικου
σε 15χρονο βιαστή

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ:

ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ 
ενώ ανακοινώνει 

τα µεγαλεπήβολα σχέδια 
της κυβέρνησής της 

στον τοµέα 
της εκπαίδευσης.


