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Τόσο το Εργατικό Κόµµα όσο και ο Συνασπι-
σµός Φιλελεύθερων – Εθνικών, απέρριψαν 
το ενδεχόµενο σύναψης συµφωνίας µε τα µι-
κρότερα κόµµατα και τους ανεξάρτητους, για 
τον σχηµατισµό κυβέρνησης µειοψηφίας, αν 
το αποτέλεσµα των εκλογών δεν βγάλει ξεκά-
θαρο νικητή.
Να σηµειωθεί ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, έδωσε εντολή 
στο Φιλελεύθερο Κόµµα να βάλει τους Πράσι-
νους υποψήφιους τελευταίους στα ψηφοδέλ-
τια σε όλες τις βουλευτικές έδρες.
Ο κ. Άµποτ υποστηρίζει ότι το παρελθόν 
µας διδάσκει ότι οι κυβερνήσεις µειοψηφίας 

έχουν αποτύχει και προκάλεσε τον Πρωθυ-
πουργό Κέβιν Ραντ να δώσει εντολή και στο 
δικό του κόµµα να ακολουθήσει το δικό του 
παράδειγµα και να βάλει τους Πράσινους τε-
λευταίους στα ψηφοδέλτια.
Αµέσως µετά ο κ. Ραντ ανακοίνωσε ότι και 
το Εργατικό Κόµµα δεν πρόκειται να κάνει 
συµφωνίες µε τα µικρότερα κόµµατα και τους 
Ανεξάρτητους, για τον σχηµατισµό κυβέρνη-
σης µειοψηφίας.
Από την πλευρά της όµως, η Αρχηγός του 
Κόµµατος των Αυστραλών Οικολόγων, Κρι-
στίν Μιλν, υποστήριξε ότι τα µεγάλα κόµµατα 
νιώθουν ότι απειλούνται από την επιτυχία 

που γνωρίζει η δική της παράταξη.
Ο πρώην Αρχηγός των Πρασίνων, Μποµπ 
Μπράουν, εξέφρασε την άποψη ότι η απόφα-
ση θα αποδειχθεί µπόυµεραγκ και για τις δύο 
µεγάλες πολιτικές παρατάξεις, εφόσον – όπως 
είπε - θα αυξήσει την ψήφο των µικρότερων 
κοµµάτων στις εκλογές της 7ης Σεπτεµβρίου.
Πάντως, ανησυχητική είναι για το κόµµα των 
Πρασίνων η απόφαση του οµογενή Ανεξάρ-
τητου Γερουσιαστή της Νότιας Αυστραλίας, 
Νικ Ξενοφών, να προωθήσει τους Φιλελεύ-
θερους και Εργατικούς υποψήφιους, µπροστά 
από τους Πράσινους. Η απόφαση αυτή – σύµ-
φωνα µε πολιτικούς αναλυτές – θα κοστίσει 

την έδρα στην Γερουσιαστή των Οικολόγων, 
Σάρα Χάνσον-Γιάνγκ.
Στο µεταξύ ο κ. Άµποτ χαρακτήρισε «ατυχή 
στιγµή» την νέα του γκάφα που χαρακτήρισε 
την υποψήφια του Φιλελεύθερου Κόµµατος, 
Φιόνα Σκοτ,και την προκάτοχό της Τζάκι Κέλι,  
γυναίκες µε σεξουαλική ελκυστικότητα (sex 
appeal).
Ο κ. Άµποτ δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις και 
για την δήλωση που έκανε ότι «οι γάµοι ανά-
µεσα σε οµοφυλόφιλους είναι µια µόδα της 
στιγµής σήµερα», ενώ αργότερα προσπάθησε 
να διορθώσει το λάθος του λέγοντας ότι «πρό-
κειται όντως για ένα σοβαρό θέµα».

Εργατικό Κόµµα και Συνασπισµός απορρίπτουν 
το ενδεχόµενο  σχηµατισµού κυβέρνησης µειοψηφίας

Νέα έρευνα του Ινστιτούτου για το Κλίµα, αποκαλύπτει ότι κάτω 
από µια κυβέρνηση Συνασπισµού, θα αυξηθούν οι εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα στην Αυστραλία.
Η έκθεση – καταπέλτης για τον Συνασπισµό, δόθηκε στη δηµο-
σιότητα τέσσερις βδοµάδες πριν τις εκλογές της 7ης Σεπτεµβρί-
ου και υποστηρίζει ότι η πολιτική της αντιπολίτευσης στο θέµα 
της κλιµατικής αλλαγής, θα έχει σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν 
οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 9% µέ-
χρι το έτος 2020.
Η Αυστραλία έχει δεσµευθεί – µε την υποστήριξη του Συνασπι-
σµού – να µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
5% µέχρι τα τέλη αυτής της δεκαετίας.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου, Τζον Κόνορ, υποστη-
ρίζει ότι θα απαιτηθούν επιπλέον $4 δις για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός, κάτι που θα επηρεάσει σηµαντικά το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού.
Να υπενθυµίσουµε ότι η πολιτική ττου Συναπσιµού για την κλι-
µατική αλλαγή δεσµεύεται µε την λήψη άµεσων µέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, ενώ η κυβέρνηση Ραντ προτεί-
νει την καθιέρωση του προγράµµατος εµπορίας ρύπων.

Θα αυξηθούν οι εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα κάτω από µια 
κυβέρνηση Συνασπισµού

Πόρτα εξόδου για εκπαιδευτικούς με χαμηλές επιδόσεις

Σύµφωνα µε τις µεταρρυθµίσεις που ετοιµάζει ο υπουργός 
παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Adrian Piccoli, η διαδι-
κασία αποµάκρυνσης ενός καθηγητή από τα καθήκοντα του 
θα αλλάξει ριζικά και θα έρθει πιο κοντά στα πρότυπα που 
χρησιµοποιούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Η πολιτειακή κυβέρνηση θα δώσει τη δυνατότητα στους 
νέους καθηγητές να αναπτύξουν τις επαγγελµατικές τους 
δεξιότητες. Τα µέτρα αυτά είναι τα τελευταία του µεγάλου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος της κυβέρνησης, που έχει ως 
στόχο την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την 
εισαγωγή µαθητών µε υψηλές επιδόσεις στα παιδαγωγικά 
τµήµατα των πανεπιστηµίων.
Ο κ. Piccoli, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα απαιτήσει αυστη-
ρότερες διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα 
δηµόσια σχολεία στις διαπραγµατεύσεις που θα κάνει για 
την επόµενη συλλογική σύµβαση µε τα σωµατεία των εκπαι-
δευτικών και θα θέσει ως αίτηµα τη µείωση κατά το ήµισυ 
του χρόνου που απαιτείται για να αποπεµφθεί ένας ανεπαρ-
κής εργαζόµενος στο χώρο της παιδείας (σήµερα ο χρόνος 
που απαιτείται είναι 25 εβδοµάδες και η πρόταση της κυβέρ-
νησης είναι να µειωθεί στις 12).

Μεγαλύτερη εξουσία θα δοθεί στους διευθυντές των σχο-
λείων που θα µπορούν να απολύουν τους εκπαιδευτικούς 
που καθυστερούν ή απουσιάζουν επανειληµµένα ή εκτελούν 
πληµµελώς τα καθήκοντα τους κατά το διάλειµµα.
«Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που χρειάζεται να βοηθηθούν για 
να µπορέσουν να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους στο 
σχολείο και σκοπεύουµε να τους βοηθήσουµε να το πετύ-
χουν µε τα κατάλληλα προγράµµατα», δήλωσε ο κ. Piccoli 
και συνέχισε λέγοντας ότι “δυστυχώς, υπάρχουν και κάποιοι 
που δεν ικανοποιούν τα πρότυπα που έχουµε θέσει και αυ-
τοί θα οδηγηθούν εκτός συστήµατος”.
Ο κ. Piccoli είπε ότι ήθελε να δει τις µισθολογικές αυξήσεις 
να συνδέονται πιο στενά µε την επίτευξη επαγγελµατικών 
στόχων και όχι µόνο µε το χρόνο απασχόλησης, όπως περί-
που γίνεται και στον ιδιωτικό τοµέα.
Τον περασµένο χρόνο, µόλις 13 εκπαιδευτικοί από τους πε-
ρίπου 50.000 κρίθηκαν ακατάλληλοι και απολύθηκαν.
Η οµοσπονδία των εκπαιδευτικών της Νέας Νότιας Ουαλίας 
δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο πριν ολοκληρωθούν οι 
διαπραγµατεύσεις αλλά άφησε να εννοηθεί ότι είναι σύµφω-
νη µε την εφαρµογή ενός δίκαιου συστήµατος αξιολόγησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλές επιδόσεις στη δουλειά τους θα αξιολογούνται και θα οδηγού-
νται ταχύτατα στην πόρτα εξόδου.

Ποινική δίωξη σε βάρος ενός στρατιώτη, για τον θάνατο 
του συνάδελφού του Τζόρνταν Ρόναλντ Πένπρεϊζ, άσκη-
σε προχθές η αστυνοµία του Σίδνεϊ.
Ο 21χρονος ήταν ο οδηγός στρατιωτικού οχήµατος που 
ανετράπη πέρσι στον Στρατώνα του Χόλσγουορθι πέρσι, 
µε αποτέλεσµα να χάσει τη ζωή του ο Πένπρεϊζ.
Όπως έγινε γνωστό, ο 21χρονος παραδόθηκε από µόνος 
του στον αστυνοµικό σταθµό του The Rocks, προχθές το 
πρωϊ.
Λίγο αργότερα ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη 
για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο, ενώ 
τον επιβαρύνουν άλλες έξι κατηγορίες για επικίνδυνη 
οδήγηση που προκάλεσε σοβαρές σωµατικές κακώσεις.
Ο νεαρός στρατιώτης αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση και 
πρόκειται να παρουσιαστεί στο ∆ικαστήριο της Ντάου-
νινγκ Σέντερ, στις 16 Σεπτεµβρίου.

21χρονος στρατιώτης στο εδώλιο
για τον θάνατο συνάδελφού του

 Περίπου χίλιοι δηµότες του δήµου Κάσεϊ 
της Μελβούρνης διαφωνούν µε την ανέ-
γερση του αγάλµατος του Σπύρου Λούη, 
του θρυλικού χρυσού µαραθωνοδρόµου 
των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας του 
1896 στο προάστιο Μπέργουικ.
Υπέγραψαν µάλιστα και υπόµνηµα το οποίο 
απέστειλαν στο δηµαρχείο της περιοχής µε 
το αιτιολογικό ότι ο Λούης δεν σχετίζεται µε 
την περιοχή τους.
Το δηµοτικό συµβούλιο παρέµεινε ανένδο-

το όµως και όπως δήλωσε ο δήµαρχος Μικ 
Μόρλαντ το άγαλµα του Λούη θα στηθεί και 
µάλιστα δίπλα από το άγαλµα ενός άλλου 
θρύλου εκείνης της εποχής, του πρώτου 
Αυστραλού Ολυµπιονίκη Έντγουϊν Φλακ, 
που έτρεξε στους Ολυµπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας το 1896 µαζί µε τον Λούη.
Τα αποκαλυπτήρια αναµένεται να γίνουν 
πριν τα Χριστούγεννα.
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε και από την 
πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτόριας, γιατί 

«συµβολίζει τη φιλία Αυστραλίας-Ελλάδας».
Η πρωτοβουλία ανήκει στον Ελληνικό Ορ-
γανισµό Στήριξης των Ολυµπιακών Αγώ-
νων και της Ολυµπιακής Ιδέας, του οποίου 
ηγείται ο οµογενής Αριστείδης Παναγάκης, 
ο οποίος είπε ότι ο Λούης στο άγαλµα θα 
παρουσιάζεται µε την κλασική φουστανέλα 
του.
Σηµειώνεται ότι άγαλµα του Σπύρου Λούη 
έχει στηθεί και στο ∆ήµο του Μπράϊτον στο 
Σίδνεϊ.

Άγαλµα του Σπύρου Λούη θα στηθεί στη Μελβούρνη 


