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Δημοτικό σχολείο της οδού Banksia: 
ένα νέο ξεκίνημα μετά την τραγωδία
Ό λοι θέλουν να ξαναδούν 

τους φίλους τους µετά τις 
διακοπές. Αλλά όταν η εν-
νιάχρονη Hayam Malkawi 

επιστρέψει στο σχολείο, όπως χι-
λιάδες άλλα παιδιά σήµερα Τρίτη, 
παραδέχεται ότι θα ξανανιώσει τον 
τρόµο.
Είναι λιγότερο από τρεις µήνες από 
τότε που έβγαλαν τη Hayam από τα 
ερείπια της τάξης της, αφού ένα αυ-
τοκίνητο σταµάτησε την τρελή του 
πορεία πέφτοντας πάνω στην τάξη 
της στο ∆ηµοτικό Σχολείο της οδού 
Banksia στο Greenacre, σκοτώνοντας 
δύο από τους συµµαθητές της – οδη-
γός ήταν η µητέρα ενός άλλου µαθητή.
Ο Andrew Encinas και ο Jihad 
Darwiche, και οι δύο οκτώ ετών, 
σκοτώθηκαν και άλλα τρία παιδιά 
τραυµατίστηκαν σοβαρά.
Μιλώντας για εκείνη τη µέρα για 
πρώτη φορά, η µικρή Hayam είπε 
πως µια αλλαγή στη σχολική ρουτίνα 
έσωσε τη ζωή της. Έπρεπε να βρίσκε-
ται στην αίθουσα όπου διδάσκονταν 
αραβικά, αλλά ο δάσκαλος απουσία-
ζε κι έτσι οι µαθητές µετακινήθηκαν 
δίπλα. Ως αποτέλεσµα, µία από τις 
αίθουσες διδασκαλίας ήταν άδεια.

Σε µια άλλη συγκυρία της τύχης, η 
Hayam επέλεξε να καθίσει στο µπρο-
στινό µέρος της τάξης και όχι στη συ-
νηθισµένη θέση της στο πίσω µέρος. 
«Αν είχα καθίσει όπου συνήθως, θα 
είχα τραυµατιστεί» είπε.
Αν και δεν µπορεί να ανακαλέσει µε 
µεγάλη λεπτοµέρεια τι συνέβη λίγο 
πριν από τις 10 το πρωί της 7ης Νο-
εµβρίου, θυµάται έναν εκκωφαντικό 
ήχο, σαν να περνούσε ανεµοστρόβι-
λος µέσα από το κτίριο.

«Όταν σταµάτησε να κουνιέται η αί-
θουσα, δεν µπορούσα να βγω έξω, 
τα θρανία έφραζαν τον δρόµο» είπε. 
«Ο δάσκαλός µου έπρεπε να µετακι-
νήσει τα θρανία για να µε βγάλει, κι 
ύστερα έπρεπε να µε µεταφέρει εκεί-
νος, επειδή δεν µπορούσα να περπα-
τήσω». 
Εκεί κοντά, η µητέρα της Hayam, 
Hanan Gzawi, αγόραζε στην κόρη 
της µια φούστα για ένα πάρτι, όταν 
ένας άλλος γονέας της τηλεφώνησε 

για να της πει τι είχε µόλις συµβεί 
στο σχολείο.
Η κυρία Gzawi διέτρεξε φωνάζοντας 
όλη τη Boronia Rd, περνώντας το 
µπλόκο της αστυνοµίας για να βρει 
την κόρη της, η οποία υπέστη τραύµα-
τα στα πόδια. Έκτοτε, η κυρία Gzawi 
και ο σύζυγός της, Nasim Malkawi, 
επικεντρώθηκαν στην παροχή ψυχο-
λογικής υποστήριξης στην κόρη τους.
Ο γιος τους Ryan, 7 ετών, επίσης πη-
γαίνει στο ίδιο σχολείο. Μία από αυ-
τές τις µέρες, ενώ έστρωνε το κρεβάτι 
του, η κυρία Gzawi βρήκε ένα γράµµα 
που έγραψε για τον Jihad Darwiche. 
Ο µικρός Ryan είπε: «Του έγραψα και 
του είπα, “Σ’ αγαπώ, Jihad, εύχοµαι 
να έχεις πάει στον παράδεισο, µε 
καρδιές και αστέρια”».
Το τραύµα των τελευταίων µηνών 
έχει βαρύνει πολύ τη σχολική κοινό-
τητα, η οποία έχει επικεντρώσει την 
προσοχή της στο να διασφαλίσει ότι 
η αρχή του έτους θα είναι όσο το δυ-
νατόν πιο οµαλή για τους µαθητές.
Ο κ. Malkawi είπε ότι η υποστήριξη 
είναι απίστευτη και ότι οι γονείς δεν 
έχουν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά 
το ότι τα παιδιά τους φέτος θα πάνε 
στο ίδιο σχολείο.

Σχέδιο για να γίνει η Αυστραλία 
ένας από τους µεγαλύτερους 
εξαγωγείς όπλων στον κόσµο
Η Οµοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι θέλει την Αυστραλία να είναι ένας 
από τους 10 πρώτους εξαγωγείς όπλων στον κόσµο, αποκαλύπτοντας ένα νέο 
πρόγραµµα δανείων για αµυντικές εταιρείες που θέλουν να πουλήσουν τα προ-
ϊόντα τους στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές της Αυστραλίας για την άµυνα ανέρχο-
νται σε περίπου 2 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως - αλλά ο υπουργός Άµυ-
νας Christopher Pyne δήλωσε ότι θέλει να αυξηθούν οι εξαγωγές. «Πρέπει να 
διεκδικήσουµε µεγαλύτερο µερίδιο από την πίτα  των 1,5 τρισεκατοµµυρίων 
δολαρίων της παγκόσµιας οικονοµίας. Έχουµε µεγάλη φήµη για την ποιότητα 
και την ικανότητα µας και πρέπει να τη µετατρέψουµε σε προϊόντα και υπηρε-
σίες», είπε ο κ. Pyne. Όµως, ο Marc Purcell από το Συµβούλιο της Αυστραλίας 
για τη διεθνή ανάπτυξη δήλωσε ότι η ανακοίνωση υπονόµευσε τον ισχυρισµό 
της κυβέρνησης ότι προάγει τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Ο κ. Pyne απέρ-
ριψε τις επικρίσεις υπογραµµίζοντας ότι η Αυστραλία θα επικεντρωθεί στην 
τόνωση των εξαγωγών προς τους πλησιέστερους συµµάχους µας, συµπεριλαµ-
βανοµένης της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά, των Ηνωµένων Πολιτειών και 
του Ηνωµένου Βασιλείου και επέµεινε ότι οι τρέχοντες έλεγχοι των εξαγωγών 
όπλων δεν θα αραιωθούν. «Προφανώς, δεν θα πωλείται σε καµία χώρα, εκτός 
κι εάν πληρούνται οι πιο αυστηρές προϋποθέσεις», ανέφερε. Σύµφωνα µε το 
σχέδιο, η κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα πρόγραµµα χορήγησης δανείων ύψους 
3,8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για τις αµυντικές εταιρείες που αναζητούν χρη-
µατοδότηση για να πουλήσουν όπλα και εξοπλισµό σε άλλες χώρες. Το πρα-
κτορείο εξαγωγών EFIC της Αυστραλίας βοηθά ήδη τις αµυντικές εταιρείες να 
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια Ωστόσο, ο κ. Pyne δήλωσε ότι πολλές 
τράπεζες «αποφεύγουν τον κίνδυνο» και η κυβέρνηση πρέπει να είναι πρόθυµη 
να παρέµβει και να παράσχει πίστωση όταν οι εταιρείες χρειάζονται βοήθεια για 
την τόνωση των εξαγωγών. «Υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά της αµυντικής 
βιοµηχανίας - ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Μέση Ανατολή και η Ασία - όπου οι 
τράπεζες δεν είναι ενθουσιώδεις», δήλωσε. Ο βουλευτής της Αντιπολίτευσης 
Anthony Albanese δήλωσε ότι υποστηρίζει τη νέα στρατηγική, αλλά αµφισβήτη-
σε την επικέντρωση της κυβέρνησης στην άµυνα. Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Ερευ-
νών Ειρήνης της Στοκχόλµης εκτιµά ότι η Αυστραλία ήταν ο 20ος µεγαλύτερος 
εξαγωγέας όπλων στον κόσµο το 2012-16.




