
∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν χθες ότι το 
Θησαυροφυλάκιο έκανε έκκληση στην κυβέρνηση 
Γκίλαρντ να αποσύρει την υπόσχεσή της για πλεονα-

σµατικό προϋπολογισµό στο τρέχον οικονοµικό έτος, υπο-
στηρίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση  στην 
ανάπτυξη και στην οικονοµική δραστηριότητα.

Σύµφωνα µε την οικονοµική εφηµερίδα «The Australian 
Financial Review», το Θησαυροφυλάκιο πρόκειται να ζη-
τήσει από την κυβέρνηση να µαταιώσει τα σχέδιά της για 
πλεονασµατικό προϋπολογισµό, λόγω της επιβράδυνσης 
της αυστραλιανής οικονοµίας. Όπως είναι γνωστό, τα τελευ-
ταία στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Οµοσπονδιακό 
υπουργείο Θησαυροφυλακίου, προβλέπουν πλεόνασµα $1,1 
δις στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους (2012- 2013).

Πρόσφατα όµως, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση ζήτησε απ’ 
όλα τα υπουργεία να βρουν τρόπους εξοικονόµησης κονδυ-
λίων, προφανώς επειδή τα τελευταία οικονοµικά στοιχεία 
δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά για την πορεία που ακολουθεί η 
οικονοµία της χώρας.
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Τελευταίοι στην ανάγνωση  
οι Αυστραλοί μαθητές 

Σε ένα ζεστό και ευχάριστο κλίµα 
το Αυστραλο-Ελληνικό Επιµε-
λητήριο Εµπορίου και Βιοµηχα-

νίας, (HACC) δεξιώθηκε στη Μελ-
βούρνη την πρέσβειρα Αυστραλίας 
στην Ελλάδα, Τζένη Μπλουµφιλντ

Η πρέσβειρα πληροφόρησε το 
HACCI για τις τελευταίες εξελίξεις 
του Ελληνο-Αυστραλιανού Επιχει-
ρηµατικού Συµβουλίου, το οποίο 
έχει τη βάση του στην Αθήνα και του 
οποίου συµβαίνει να είναι επίτιµος 
πρόεδρος, έπαιξε, δε, βασικό ρόλο 
στη συγκρότησή του τον περασµένο 
Αύγουστο.

Πιο συγκεκριµένα, ανάφερε ότι ο 
νεοϊδρυθείς οργανισµός έχει ήδη 
αρχίσει να δραστηριοποιείται, είναι, 
δε, πεπεισµένη ότι δεν θα αργήσει 
να αποβεί πολύτιµο όργανο και πηγή 
πληροφόρησης, συνδετικός κρίκος 

µεταξύ ελληνικών και αυστραλιανών 
επιχειρήσεων, συµβάλλοντας δυνα-
µικά στην ευρύτερη ανάπτυξη οικο-
νοµικών και εµπορικών σχέσεων 
µεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.

Από την πλευρά του, το HACCI 
έδωσε µια γενική και πλήρως δια-
φωτιστική αναφορά για την πρόσφα-
τη επιτυχή επίσκεψη της εµπορικής 
αντιπροσωπείας από τη Θεσσαλο-
νίκη που επισκέφθηκε την Αυστρα-
λία στο τέλος Νοέµβρη, τονίζοντας 
την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι 
16 εταιρίες που έλαβαν µέρος από 
τις επαφές που πραγµατοποίησαν 
µε πάνω από 100 εταιρίες, σε προ-
σωπική βάση, και οι οποίες είναι 
πεπεισµένοι ότι θα έχουν ως αποτέ-
λεσµα τη δηµιουργία επιχειρηµατι-
κών ευκαιριών στην Αυστραλία. Οι 
εν λόγω συναντήσεις οργανώθηκαν 

από το HACCI στη Μελβούρνη. Η κα 
Μπλούµφιλντ συνεχάρη τον οργανι-
σµό για το πρόγραµµά του, τις πρω-
τοβουλίες του και το σηµαντικό ρόλο 
που παίζει στην ελληνοαυστραλιανή 
κοινωνία. Τόνισε ιδιαίτερα τις προ-
σπάθειες που καταβάλει το HACCI 
για την περαιτέρω ενδυνάµωση των 
εµπορικών σχέσεων µεταξύ Αυστρα-
λίας και Ελλάδας, ανοίγοντας νέες 
διόδους στο χώρο των επαφών και 
νέων ευκαιριών.

Η πρέσβειρα επανέλαβε, επίσης, 
τη δική της δέσµευση όσον αφορά τη 
στήριξη του HACCI στην προσπάθειά 
του να καθιερώσει ισχυρότερους δε-
σµούς µεταξύ των δύο χωρών, εξέ-
φρασε δε την επιθυµία να συµβάλει 
και σε περαιτέρω προγράµµατα του 
οργανισµού που θα επικεντρώνονται 
στον ίδιο στόχο.

Ζωηρές αµφιβολίες αν θα πραγµατοποιηθεί το όραµα της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, να φέρει το αυστραλι-
ανό εκπαιδευτικό σύστηµα µεταξύ των πέντε καλύτερων 

του κόσµου, εκφράζονται µετά τα απογοητευτικά αποτελέσµατα 
που έφεραν Αυστραλοί µαθητές σε διεθνές τεστ ανάγνωσης.

Συγκεκριµένα, οι Αυστραλοί µαθητές κατετάγησαν τελευ-
ταίοι στην ανάγνωση, µεταξύ όλων των µαθητών δηµοτικών 
σχολείων των αγγλόφωνων χωρών σε διεθνές τεστ ανάγνω-
σης στο οποίο συµµετείχαν 48 χώρες.

Στην ανάγνωση η Αυστραλία κατέλαβε την 27η θέση (τελευ-
ταία από τις αγγλόφωνες χώρες) µε πρώτο το Χονγκ Κονγκ, 
δεύτερη την Ρωσία και τρίτη τη Φιλανδία.

Στα µαθηµατικά οι Αυστραλοί µαθητές κατέλαβαν την 12η 
θέση µε πρώτη τη Νότια Κορέα και δεύτερη τη Σιγκαπούρη. 
Στη χηµεία πρώτη πάλι ήρθε η Νότια Κορέα, δεύτερη η Σιγκα-
πούρη, τρίτη η Φιλανδία και 25η Αυστραλία.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Αυστραλία συµµετείχε στον 
διεθνή διαγωνισµό και τα απογοητευτικά αποτελέσµατα έθε-
σαν σε αµφισβήτηση το εκπαιδευτικό σύστηµα.

ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 48 ΧΩΡΩΝ

Σε καλό βήµα η προσπάθεια για σύσφιγξη 
των εµπορικών σχέσεων Ελλάδας Αυστραλίας

Να παραμεριστεί η υπόσχεση 
για πλεονασματικό προϋπολογισμό 
ζητά το Θησαυροφυλάκιο

Με ένα σφυρί ξυλοκόπησε έναν φρουρό της πολι-
τειακής Βουλής της Βικτώριας στην Αυστραλία, 
ένας γνωστός στην αστυνοµία άνδρας µε «ψυχο-

λογικά προβλήµατα», πριν του πάρει το όπλο και βάλει 
τέλος στη ζωή του.  Ο άνδρας, 30 ετών, επιτέθηκε µε 
σφυρί στον άτυχο φρουρό και του προκάλεσε σοβαρά 
τραύµατα. Στη συνέχεια του πήρε το όπλο µε το οποίο 
αυτοκτόνησε σε πάρκο κοντά στη Βουλή.

Ο άτυχος φύλακας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 
(µετά και από εγχείρηση) στο νοσοκοµείο.

Την ώρα του επεισοδίου συνεδρίαζε το πολιτειακό 
κοινοβούλιο και οι ειδικοί υποστηρίζουν πως «ευτυχώς 
που ο ένοπλος δράστης δεν αποπειράθηκε να εισέλθει 
στη βουλή». Ο πολιτειακός πρωθυπουργός, Τεντ Μπέ-
ϊλιου, οι υπουργοί και βουλευτές κλήθηκαν από τους 
αρµόδιους να µην εξέλθουν της Βουλής έως ότου «ξεκα-
θαριζόταν» η κατάσταση.

Ο κ.  Μπέϊλιου, είπε ότι µετά το επεισόδιο θα αναθε-
ωρηθούν τα µέτρα ασφαλείας της Βουλής.

ΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Χτύπησε µε σφυρί φρουρό 
της Βουλής, του πήρε 
το όπλο και αυτοκτόνησε

Ο μέσος όρος ηλικίας των Αυστραλών μητέρων 
αυξάνεται, αλλά σε πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι 
αυξανόταν πριν λίγες δεκαετίες. Στοιχεία που 
έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Αυστραλιανό 
Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας,  αποκαλύπτουν 
ότι το 2010 ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών 
που απέκτησαν το πρώτο τους παιδί ήταν 28 

χρόνων, σε σύγκριση με 27,9 που ήταν ένα 
χρόνο νωρίτερα, 28,2 που ήταν το 2008 και 

27,5 που ήταν το 2001.
Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε 

στον αριθμό γυναικών που έγιναν 
μητέρας μετά το 35ο έτος της 

ηλικίας τους (από 17,5% που 
ήταν το 2001 σε 23%).
Οι μητέρες άνω των 40 

χρόνων αποτελούν το 4% 
του συνολικού αριθμού 

Αυστραλών γυναικών που 
τεκνοποίησαν για 
πρώτη φορά το 2010.

Σύμφωνα πάντα με 
τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε το 
Ινστιτούτο Υγείας 

και Πρόνοιας,  το 
2010 γεννήθηκαν 

299,563 μωρά.
Από τις μητέρες που 

τεκνοποίησαν για πρώτη 
φορά, το 14% δήλωσαν 

ότι κάπνιζαν στη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης τους, ενώ το 

22,4% των νέων μητέρων ήταν 
υπέρβαρες.

Οι γυναίκες 
της Αυστραλίας 
γίνονται µητέρες 
σε µεγαλύτερη ηλικία 




