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Δωρεάν ο παιδικός σταθμός, οι 
οικογένειες βγαίνουν οι μεγάλοι νικητές
Η κυβέρνηση της Νέας Νότι-

ας Ουαλίας έχει πλεόνασµα 
στον προϋπολογισµό ύψους 
3,9 δις δολαρίων γι’ αυτό το 

οικονοµικό αυτό έτος, παρά τις µεγά-
λες δαπάνες για τις οικογένειες.

Ωστόσο, το ποσό των 3,9 δισεκατοµ-
µυρίων δολαρίων θα µειωθεί κατά 
µέσο όρο στα 1,6 δισεκατοµµύρια 
δολάρια σε σχέση µε τις προβλέψεις, 
λόγω της προβλεπόµενης πτώσης των 
εσόδων από το τέλος χαρτοσήµου.

Εν τω µεταξύ, το µερίδιο του λέοντος 
πηγαίνει στις οικογένειες. Με µια 
παροχή της τάξης των 200 εκατοµ-
µυρίων δολαρίων, η ΝΝΟ θα γίνει η 
πρώτη πολιτεία που θα πληρώσει για 
τον παιδικό σταθµό των τρίχρονων 
παιδιών. Επί του παρόντος, για την 
προσχολική εκπαίδευση επιδοτούνται 
µόνο παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών.

Η χρηµατοδότηση της προσχολικής 
εκπαίδευσης είναι η τελευταία σε 

µια αναδιανοµή των πακέτων επιχο-
ρηγήσεων που απευθύνονται σε οι-
κογένειες. Αυτά περιλαµβάνουν τον 
κλιµατισµό στα σχολεία, χρήµατα για 
τη στήριξη νέων γονέων, τη µείωση 
της χρηµατικής αξίας των προστίµων 
στάθµευσης και 12 νέα σχολεία σε 
ολόκληρη την πολιτεία.

Υπάρχουν ορισµένα προσχολικά 
ιδρύµατα που χρηµατοδοτούνται 
εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση, 
ωστόσο πολλά από αυτά δεν είναι 
κερδοσκοπικά.

Σύµφωνα µε εκπαιδευτικούς της 
πρώτης παιδικής ηλικίας, είναι ζωτι-
κής σηµασίας για τα παιδιά να παρα-
κολουθήσουν την προσχολική εκπαί-
δευση, ώστε να προετοιµαστούν για 
το νηπιαγωγείο.

Το 2016 η κυβέρνηση ενίσχυσε τη 

χρηµατοδότηση των νηπιαγωγείων 
κατά 115 εκατοµµύρια δολάρια, µετά 
από έκθεση του Γενικού Επιθεωρη-
τή που διαπίστωσε ότι τα νηπιαγω-
γεία της Νέας Νότιας Ουαλίας είχαν 
τη µικρότερη συµµετοχή και ήταν τα 
πιο ακριβά σε όλη την Αυστραλία. 
Παράλληλα, η έκθεση βρήκε ότι η 
αντίστοιχη χρηµατοδότηση ήταν χα-
µηλότερη από όλων των άλλων πο-
λιτειών.

Η ενίσχυση που δόθηκε το 2016 
υποστηρίχθηκε µε άλλα 15 εκατοµ-
µύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους. Τότε η πρωθυπουρ-
γός Gladys Berejiklian δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση πρέπει να κάνει «το παν 
για να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά που 
παρακολουθούν την προσχολική εκ-
παίδευση έχουν τα πιο σύγχρονα πε-
ριβάλλοντα µάθησης».

Προϋπολογισµός ΝΝΟ: Aισχρά σχόλια 
από trolls 
του Facebook 
για την Eurydice 
Dixon
Περίπου 10.000 άτοµα παρακο-
λουθούσαν εκδήλωση µνήµης 
υπό το φως των κεριών στη Μελ-
βούρνη όπου βρέθηκε το σώµα 
της κωµικού Eurydice Dixon 
που βιάστηκε και δολοφονήθηκε 
την περασµένη εβδοµάδα. Για το 
έγκληµα κατηγορείται ο Jaymes 
Todd, ένας 19χρονος άντρας. 
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης 
µνήµης δήλωσαν ότι χρειάστηκε 
µια οµάδα συντονιστών για να 
σβήσει τα αισχρά σχόλια για το 
περιστατικό στη σελίδα της στο 
Facebook, η οποία είχε συγκε-
ντρώσει 20.000 σχόλια. Τα χει-
ρότερα από τα σχόλια περιείχαν 
απόψεις υπέρ του βιασµού. Έπεσε άγριο ξύλο σε συνάντηση 

των Liberals στο Σίδνεϊ
Μια σύσκεψη του Κόµµατος των 
Φιλελευθέρων της Νέας Νότιας Ου-
αλίας κατέληξε µε έναν άνδρα στο 
νοσοκοµείο. Σύµφωνα µε πηγή του 
κόµµατος, η σύγκρουση ήταν «άνευ 
προηγουµένου» και αποτελεί µια 
«τραγική εσωτερική διαµάχη εξου-
σίας ενδεικτική των µικροτήτων της 
πολιτικής».
Αυτόπτες µάρτυρες είδαν πολλούς 
ανθρώπους να αποµακρύνονται 
τρέχοντας από το καφενείο Naji 
στην οδό Firth στο Arncliffe, µετά 
την κλήση της αστυνοµίας λίγο πριν 
τις 7:00 το απόγευµα της ∆ευτέρας.
Φαίνεται ότι µια ηλικιωµένη γυ-
ναίκα έπεσε µετά από σπρωξιά στο 
έδαφος κατά τη διάρκεια του περι-
στατικού, ενώ ένας άνδρας περίπου 
40 ετών µεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
µείο του Αγίου Γεωργίου µε ελαφρά 
τραύµατα.
Το Φιλελεύθερο Κόµµα της ΝΝΟ 
εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας 
αυτή τη συµπεριφορά. «Το κόµ-
µα θα συνεργαστεί πλήρως µε την 
αστυνοµία σε σχέση µε τις έρευνες, 
ενώ θα διεξαχθεί επίσης εσωτερική 
έρευνα και θα ληφθούν πειθαρχι-
κά µέτρα εναντίον των υπευθύνων» 
ανέφερε η δήλωση.
Ανώτερη πηγή των Liberals, που 
δεν ήθελε να κατονοµαστεί, δή-
λωσε ότι ο καβγάς ήταν αποτέλε-
σµα ενός «εσωτερικού παιχνιδιού 
εξουσίας». «Το χειρότερο πράγµα 
που συµβαίνει συνήθως στις προ-
επιλογές του Φιλελεύθερου Κόµ-

µατος είναι όταν κάποιος τραβά το 
ξυλάκι που συγκρατεί όλο το οικο-
δόµηµα». Όπως είπε η ίδια πηγή, 
η µάχη δόθηκε για τον έλεγχο του 
οργάνου του κόµµατος που επιλέγει 
τους συµβούλους τοπικής αυτοδιοί-
κησης στην περιοχή.
Ένας µάρτυρας, ο οποίος επίσης 
δεν ήθελε να κατονοµαστεί, χα-
ρακτήρισε την κατάσταση ως µια 
απόπειρα «εχθρικής κατάληψης» 
του οργάνου. «Λίγο πριν ξεκινήσει 
η σύσκεψη, υπήρξε µια διαµάχη 
όπου ορισµένοι άνθρωποι εκφό-
βιζαν τους άλλους και έβριζαν και 
πίεζαν και έσπρωχναν τον κόσµο 
που έπρεπε να συµµετάσχει στη 
συνάντηση» είπε. «Άλλοι έξω είχαν 
αποκλειστεί».
Ο άντρας είπε ότι µια ηλικιωµένη 
κυρία µέσα στην καφετέρια «πο-
δοπατήθηκε», και ένας άνθρωπος 
που προσπάθησε να παρέµβει έγινε 
στόχος. «Άρχισαν να τον χτυπούν 
... τον έβγαλαν έξω και άρχισαν να 
τον κλοτσούν. Για να είµαι ειλικρι-
νής, πίστεψα ότι θα πεθάνει».
Ο ίδιος άνθρωπος είπε επίσης ότι 
κάποιοι προσπάθησαν να καταγρά-
ψουν το περιστατικό µε τα κινητά 
τους, αλλά αυτοί που πρωτοστατού-
σαν στα επεισόδια άρπαξαν τα τη-
λέφωνα και τα έσπασαν επιτόπου.
Η αστυνοµία δεν έχει ακόµη καθο-
ρίσει πόσα άτοµα συµµετείχαν στο 
περιστατικό και απευθύνουν έκκλη-
ση σε όσους έχουν εικόνα να πα-
ρουσιαστούν και να καταθέσουν.




