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Ανάµεικτες οι αντιδράσεις στην πρόταση 
για αύξηση των επιχορηγήσεων στα σχολεία

Ανάµεικτες είναι οι αντιδράσεις στα 
σχέδια της κυβέρνησης Γκίλαρντ να 
αυξήσει τις επιχορηγήσεις προς τα 
σχολεία κατά $14,5 δις τον επόµενο 
χρόνο, µε την Κοινοπολιτεία να διαθέ-
τει το 65% των κεφαλαίων.

Η κυβέρνηση της Βικτόριας υποστη-
ρίζει ότι «δέχεται ασφυκτικές πιέσεις», 
αυτή της ∆υτικής Αυστραλίας χαρακτή-
ρισε τα σχέδια «αποκρουστικά», ενώ η 
κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουλίας ανακοίνω-
σε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο 
για να τα µελετήσει αναλυτικά. Η Πρω-
θυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ, ανακοί-
νωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της δια-
τίθεται να πληρώσει $2 για κάθε ένα 
δολάριο που ξοδεύουν οι πολιτείες της 
χώρας στην παιδεία. Κάτω από την 
πρόταση αυτή, η ∆υτική Αυστραλία θα 
πάρει $300 εκατοµµύρια, σε σύγκρι-
ση µε $5 δις που θα πάρει η Ν.Ν.Ο. 
και $4 δις που θα πάρει η Βικτόρια. 
Ο Πρωθυπουργός της ∆. Αυστραλίας, 
Κόλιν Μπαρνέτ, χαρακτήρισε την πρό-

ταση «αποκρουστική» και δήλωσε ότι 
θα ήταν βλάκας αν την αποδεχόταν.

Ο υπουργός Παιδείας της Βικτόρι-
ας, Μάρτιν Ντίξον, τόνισε ότι η Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση ασκεί ασφυ-
κτικές πιέσεις στις πολιτείες, εφόσον 
εµµέσως πλην σαφώς, θέλει να έχει 
το πάνω χέρι στο πώς πρέπει να δια-
νέµουν τα κεφάλαιά τους στα σχολεία.

Ο Οµοσπονδιακός Πρόεδρος του 

Αυστραλιανού Συνδικάτου Εκπαιδευ-
τικών, Άγγελος Γαβριελάτος, κάλεσε 
τις πολιτείες να αποδεχθούν τα σχέ-
δια της κυβέρνησης Γκίλαρντ, εφόσον 
προβλέπεται οι έξτρα επιχορηγήσεις 
να διατεθούν στα σχολεία που τις χρει-
άζονται περισσότερο.

Ο σκιώδης υπουργός Παιδείας, Κρί-
στοφερ Πάϊν, χαρακτήρισε την πρότα-
ση «απατηλή».

Μια νεαρή γυναίκα σκότωσε τον άνδρα 
που αγαπούσε σε τροχαίο δυστύχηµα και 
θα οδηγηθεί στη φυλακή, µε την ελπίδα ότι 
η ιστορία της θα σώσει άλλους ανθρώπους, 
όπως τόνισε ο δικαστής  Η 26χρονη Tanya 
Lee Mitchell από την Βικτόρια, καταδικά-
στηκε σε δυο χρόνια και έξι µήνες στη φυ-
λακή, για το τροχαίο δυστύχηµα που στοίχι-
σε τη ζωή του µόλις 3 µηνών συζύγου της, 
Sandeep Singh, τον Αύγουστο του 2010.

Η νεαρή γυναίκα από το Keilor, οδηγού-
σε µε 85 χλµ/ώρα παραβιάζοντας το όριο 
ταχύτητας, ενώ είχε καταναλώσει και σηµα-
ντική ποσότητα αλκοόλ. Το αυτοκίνητο συ-
γκρούστηκε στον τοίχο και το γκαράζ ενός 
σπιτιού.

Ο σύζυγός της υπέκυψε στα τράυµατά του 
ενώ ίδια τραυµατίστηκε και από τότε πάσχει 

από άγχος και κατάθλιψη, όπως αναφέρ-
θηκε στο δικαστήριο. Ο δικαστής Geoffrey 

Chettle τόνισε ωστόσο ότι η Mitchell έχει 
ήδη τιµωρηθεί αρκετά για το αδίκηµά της 

και είπε ότι η επικίνδυνη οδήγηση είναι ένα 
έγκληµα το οποίο διαπράττουν δυστυχώς 
αρκετοί νοµοταγείς - κατά τα άλλα - πολίτες. 
Συµπλήρωσε ότι το γεγονός πως σκότωσε 
τον άνδρα που αγαπούσε δεν του άφηνε 
άλλη επιλογή από το να την καταδικάσει σε 
φυλάκιση, ελπίζοντας ότι η ιστορία της θα 
αποτελέσει παράδειγµα προς αποφυγή για 
άλλους. Η γυναίκα παραδέχθηκε την ενοχή 
της κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο δικαστής Chettle αποφάσισε τελι-
κά αναστολή της ποινής για δύο χρόνια, 
λαµβάνοντας υπόψη το παρελθόν και τον 
χαρακτήρα της, το λευκό ποινικό µητρώο 
αλλά και το γεγονός ότι αποτοξινώθηκε. Η 
Mitchell, η οποία έκλαιγε καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της δίκης, θα περάσει ένα χρόνο στη 
φυλακή. 

Μια νέα σειρά αντικαπνι-
στικών διαφηµίσεων αρχί-
ζουν στην τηλεόραση, στο 
ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο 
και στις εφηµερίδες, στην 
προσπάθεια της οµοσπον-
διακής κυβέρνησης να µει-
ώσει σηµαντικά τον αριθµό 
των καπνιστών στα επόµε-
να πέντε χρόνια.

Η νέα εκστρατεία της 
κυβέρνησης έχει τίτλο 
«Σταµατήστε πριν ∆εινο-
παθήσετε» («Stop before 
the Suffering Starts») και 
στοχεύει στη µείωση των 
καπνιστών κατά 10% µέχρι 
το έτος 2018.

Η Οµοσπονδιακή υπουρ-
γός Υγείας, Τάνια Πλί-
µπερσεκ, δήλωσε ότι οι 
διαφηµίσεις εστιάζονται 
σε ασθένειες που προκα-
λεί το κάπνισµα, αλλά και 
στις επιπτώσεις που έχουν 
στους καπνιστές και τις οι-
κογένειές τους.

«Πολλές ασθένειες δεν 
οδηγούν στο θάνατο, µετά 
από πολλά χρόνια σοβα-
ρών προβληµάτων στην 
υγεία των καπνιστών», τό-
νισε η κα Πλίµπερσεκ.

Να σηµειωθεί ότι σήµε-
ρα, το 25% των Αυστρα-
λών είναι καπνιστές.

Το τέλος της αυστραλιανής αυτοκινητοβιοµηχανίας 
είναι αναπόφευκτο, εκτιµά ο πρώην γενικός διευθυντής 
της Ford, Jac Nasser, εκφράζοντας την απογοήτευσή του 
για το γεγονός ότι «οι Αυστραλοί δεν είναι αρκετά πα-
τριώτες ώστε να φροντίσουν να κρατήσουν ζωντανή 
την αυτοκινητοβιοµηχανία στη χώρα τους».

Σε οµιλία του, µετά την ανακοίνωση της Holden για 
την κατάργηση 500 θέσεων εργασίας στη Ν. Αυστραλία 
και στη Βικτόρια, διαφώνησε µε την εντύπωση που επι-
κρατεί ότι η αυτοκινητοβιοµηχανία της Αυστραλίας έχει 
λάβει µεγάλη οικονοµική στήριξη από την οµοσπονδι-
ακή κυβέρνηση, καθώς επίσης και από τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις. Η Holden υπολογίζει ότι έχει λάβει πάνω 
από $2 δισ. από τις τσέπες των φορολογουµένων, τα 
τελευταία δώδεκα χρόνια, ενώ οι ανταγωνίστριες αυτο-
κινητοβιοµηχανίες της Ford και Toyota έχουν επίσης 
λάβει κυβερνητική οικονοµική στήριξη.

Η συρρίκνωση της αυτοκινητοβιοµηχανίας στην πέ-
µπτη ήπειρο αποδίδεται στους ίδιους παράγοντες που 
έχουν πλήξει γενικά τη βιοµηχανία της χώρας: στην 
υψηλή τιµή του αυστραλιανού δολαρίου, στα χαµηλά 
ηµεροµίσθια των ανταγωνιστριών χωρών του εξωτερι-
κού, καθώς επίσης και στο κόστος της ενέργειας και 
των πρώτων υλών.

Είναι γεγονός ότι ορισµένοι εργοστασιάρχες έχουν 
συµφωνήσει να ζητήσουν την επέµβαση της κυβέρνη-
σης για την πρόσβαση σε φθηνότερο υγραέριο, συνά-
ντησαν όµως ισχυρή αντίσταση από µεγάλες εταιρείες, 
όπως είναι η Santos και η BHP οι οποίες απορρίπτουν 
τέτοιου είδους παρεµβάσεις στην αγορά.

Ο κ. Nasser δήλωσε, επίσης, ότι µέχρι και πριν δέκα 
χρόνια δεν περίµενε τις παρούσες εξελίξεις. Ήταν βέ-
βαιος ότι η αυστραλιανή αυτοκινητοβιοµηχανία θα 
επιβίωνε οπωσδήποτε. Σήµερα, τονίζει, δεν έχει πλέον 
την ίδια αισιοδοξία: «Τα σηµεία δεν είναι καλά, ιδιαί-
τερα αναφορικά µε το γεγονός ότι απολύεται ένας ση-
µαντικός αριθµός µηχανικών, πράγµα που σηµαίνει ότι 
προµηνύεται µείωση σε µελλοντικά προγράµµατα και 
τεχνολογία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ολοκληρωτική έξοδος από 
την Αυστραλία, µιας από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες - 
Ford, Toyota ή Holden- θα σηµάνει και το τέλος των 
υπολοίπων: «Θα είναι µια πένθιµη µέρα για την Αυ-
στραλία, όπως φαίνεται όµως είναι αναπόφευκτη».

Αναπόφευκτο το τέλος 
της αυστραλιανής 
αυτοκινητοβιομηχανίας, 
εκτιμά πρώην στέλεχος 
της Ford 

Νέα αντικαπνιστική
διαφηµιστική εκστρατεία

Η Οµοσπονδιακή 
υπουργός Υγείας, 
Τάνια Πλίµπερσεκ

Σκότωσε κατά λάθος τον άνδρα  
που αγαπούσε και θα πάει στη φυλακή


