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Ο ι μαθητές σε όλη τη Νέα 
Νότια Ουαλία επιστρέ-
φουν στο σχολείο τις 
επόμενες δύο εβδομάδες 

και περίπου 9.000 από αυτούς θα 
βρεθούν σε ολοκαίνουρια σχο-
λεία και αίθουσες διδασκαλίας. 
Τα έξι νέα και 11 ανακαινισμένα 
ή αναβαθμισμένα σχολεία αποτε-
λούν μέρος της στρατηγικής, αξί-
ας πολλών δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, της κυβέρνησης της ΝΝΟ 
για την ανακούφιση σχολείων 
που έχουν υπερβολικό συνωστι-
σμό μαθητών.
«Μιλάμε για δαπάνες 6 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια – πιο πολύ απ’ 

ό,τι έχουμε δει ποτέ στη ΝΝΟ» 
δήλωσε ο υπουργός Παιδείας 
Rob Stokes. «Η στρατηγική αυτή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις περι-
οχές στις οποίες γνωρίζουμε ότι 

θα υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά τα 17 
έργα [...] θα προσθέσουν περί-
που 9.000 θέσεις για μαθητές σε 
όλη τη ΝΝΟ και θα προσφέρουν 
πάνω από 400 νέες μόνιμες αί-
θουσες διδασκαλίας».
Το συνολικό σχέδιο σχολικών 
υποδομών της κυβέρνησης στο-
χεύει να χτίσει τελικά 2.000 νέες 
αίθουσες διδασκαλίας σε όλη την 
πολιτεία και να δημιουργήσει θέ-
σεις για επιπλέον 43.500 μαθη-
τές.
Αλλά ο αναλυτής της σχολικής 
πολιτικής Blaise Joseph είπε ότι 
το σχέδιο της κυβέρνησης είναι 
«πολύ μικρό βήμα για την επίλυ-
ση του μακροπρόθεσμου προβλή-
ματος».
«Θα υπάρξει μια τεράστια αύξηση 
των μαθητών που θα πηγαίνουν 
στα δημόσια σχολεία στη ΝΝΟ, 
ειδικά στο Σίδνεϊ, και το πρό-
βλημα πρέπει να λυθεί σύντομα, 
διαφορετικά θα υπάρξουν πολ-
λά παιδιά που δεν θα μπορούν 
να βρουν σχολείο» δήλωσε ο κ. 
Joseph, από το Κέντρο Ανεξάρτη-
των Μελετών.
Ο εκπρόσωπος των Εργατικών 
Jihad Dib, ωστόσο, δήλωσε ότι 
η κυβέρνηση έχει απογοητεύσει 
τους μαθητές της ΝΝΟ: «Το 2016 
ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα 
παραδίδει 12 νέα σχολεία τον 
χρόνο, και το 2018 άνοιξαν μόνο 
δύο» ανέφερε. «Θα έλεγα ότι είναι 
μια άσχημη αποτυχία».

9.000 μαθητές σε καινούρια 
σχολεία – αλλά δεν είναι αρκετά

Morrison: Είναι 
κουραστική 
η συζήτηση περί 
πολιτικής ταυτοτήτων
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison έχει υποσχε-
θεί να ανανεώσει τις γραμμές των Λίμπεραλς 
συνδυάζοντας τους νεότερους σε ηλικία πολιτι-
κούς με την πείρα, καθώς ο Συνασπισμός κυνη-
γάει μια αιφνιδιαστική νίκη στις εκλογές.
Ο πρωθυπουργός της Βικτώριας, Jeff Kennett, 
που ανήκει στο κόμμα, ζήτησε από τους ομο-
σπονδιακούς βουλευτές Julie Bishop και Kevin 
Andrews να ακολουθήσουν την υπουργό Ερ-
γασιακών Σχέσεων Kelly O’Dwyer και να μη 
συμμετέχουν στις εκλογές, που αναμένονται τον 
Μάιο. Όμως, ο κ. Morrison αντέδρασε, υποδει-
κνύοντας τη δήλωση της κ. Bishop ότι σκοπεύει 
να κατέβει ως υποψήφια. «Χρειαζόμαστε τη νε-
ολαία, χρειαζόμαστε το ταλέντο, αλλά χρειαζό-
μαστε και την πείρα» δήλωσε ο κ. Morrison στο 
2GB.
«Όλοι έχουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο, δεν 
έχει σημασία αν είσαι μεγαλύτερος ή μικρότε-
ρος, αν είσαι άνδρας ή γυναίκα – όλη αυτή η 
πολιτική περί ταυτοτήτων ειλικρινά είναι λίγο 
κουραστική».
Καθώς οι Λίμπεραλς αναζητούν υποψήφιο για 
να αντικαταστήσουν την κ. O’Dwyer στην έδρα 
του Higgins της Μελβούρνης, ο θησαυροφύλα-
κας Josh Frydenberg παραδέχθηκε ότι το κόμμα 
χρειάζεται περισσότερες γυναίκες στο κοινοβού-
λιο.
Ο αρχηγός των Εργατικών Bill Shorten χρησι-
μοποιεί ήδη την παραίτηση της κ. O’Dwyer για 
οικογενειακούς λόγους για να τονίσει την έλλει-
ψη γυναικών στο Κόμμα των Λίμπεραλς.
«Το κόμμα μου έχει υπερβεί σημαντικά τους Φι-
λελεύθερους τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 
επιλογή και την προώθηση των γυναικών, όχι 
μόνο σε περιθωριακές θέσεις, αλλά σε θέσεις 
σημαντικές» δήλωσε.

Σκάνδαλο με ακίνητα στην Παραμάτα
Ο δημόσιος υπάλληλος που διαχειρίζεται ένα από τα πιο ευαίσθη-
τα προγράμματα ανάπτυξης ακινήτων της κυβέρνησης Berejiklian 
παραιτήθηκε μετά από αποκαλύψεις ότι ο πατέρας του κέρδισε 
μέσα σε μία μέρα 1,3 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά ακινήτων, 
στην περιοχή όπου εργαζόταν ο γιος του.
Ο Antony Anisse, πρώην σύμβουλος του Hornsby Liberal και δι-
ευθυντής ανάπτυξης ακινήτων στο Συμβούλιο της Parramatta, πα-
ραιτήθηκε την περασμένη Τετάρτη από τη θέση του ως διευθυντή 
του προγράμματος ανάπτυξης Parramatta North.
Η παραίτηση του κ. Anisse ακολούθησε μετά το ρεπορτάζ της 
Herald ότι μια εταιρεία που ανήκε στον ίδιο και στον πρώην βου-
λευτή της Granville, Tony Issa, έδειξε ενδιαφέρον για ένα ακίνητο 
της Parramatta, το οποίο υπόκειται σε ενδεχόμενη απαλλοτρίωση.
Το ακίνητο αυτό αγοράστηκε αργότερα από μια εταιρεία που ελέγ-
χεται από τον πατέρα του Anisse για 1,75 εκατομμύρια δολάρια 
και μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα σε άλλη εταιρεία που ανήκε σε 
κατασκευαστές για 3 εκατομμύρια δολάρια.
Με ένα μήνυμα κειμένου, ο κ. Anisse είπε ότι παραιτήθηκε από 
σεβασμό προς την UrbanGrowth και «γιατί ήταν το σωστό».
Ο κ. Issa, ο οποίος παραιτήθηκε από την κοινή επένδυσή του με 
τον κ. Anisse λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της επι-
χείρησης, διεκδικεί την έδρα του Granville για το Φιλελεύθερο 
Κόμμα στις εκλογές του Μαρτίου.
Ο κ. Anisse εντάχθηκε στην UrbanGrowth τον Νοέμβριο για να 
εργαστεί για το πρόγραμμα Parramatta North ύψους 310 εκατομ-
μυρίων δολαρίων. Η ανάπτυξη πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε 
μια περιοχή με σημαντική αξία πολιτιστικής κληρονομιάς και η 
UrbanGrowth προσπάθησε να υποστηρίξει ότι τα αναπτυξιακά της 
σχέδια θα αναζωογονήσουν και δεν θα υπονομεύσουν τις ιστορι-
κές δομές της περιοχής.

Οι ειδικοί πίσω από το δοκιμαστικό 
τεστ χαπιών στην Καμπέρα επρόκειτο 
να πραγματοποιήσουν χθες επίδειξη 
των υπηρεσιών τους σε ενδιαφερό-
μενους βουλευτές της ΝΝΟ, αλλά η 
πρωθυπουργός Gladys Berejiklian 
δεν θα είναι μεταξύ αυτών.
Η επίδειξη και εξήγηση για το πώς 
λειτουργεί ο εξοπλισμός του τεστ 
επρόκειτο να γίνει στο ανατολικό 
Σίδνεϊ, στο Ίδρυμα Ted Noffs, το 
οποίο χειρίζεται τη θεραπεία νέων 
Αυστραλών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τα ναρκωτικά και το 
αλκοόλ.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ιδρύ-
ματος, Matt Noffs, κάλεσε για πρώτη 
φορά την υπηρεσία ελέγχου χαπιών 
μετά τον θάνατο της Georgina Bartter 
λόγω υπερβολικής δόσης Έκσταση 
στο φεστιβάλ μουσικής Harbourlife 
του Σίδνεϊ το 2014. Συμμετείχε επί-
σης στην πρώτη αυστραλιανή δοκιμή 
που διεξήχθη στο φεστιβάλ Groovin’ 
the Moo στην Καμπέρα, τον Απρίλιο 
του 2018.

Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης 
για την υγεία Walt Secord δέχτηκε 
την πρόσκληση «ως μέρος μιας συ-
νεχούς εκπαιδευτικής διαδικασίας». 
«Οφείλουμε στις οικογένειες των 
νέων που πέθαναν να ακούσουμε 
και να εξετάσουμε τα στοιχεία από 
τους εμπειρογνώμονες» δήλωσε στο 
AAP. «Είναι απογοητευτικό το ότι η 
πρωθυπουργός αρνείται ακόμη να 
ακούσει».
Μια εκπρόσωπος της κ. Berejiklian 
δήλωσε στο AAP τη Δευτέρα το βρά-

δυ ότι η πρωθυπουργός δεν θα συμ-
μετείχε στην εκδήλωση.
Η επίδειξη έρχεται μια μέρα αφού η 
κ. Cate Faehrmann από την ομάδα 
των Πρασίνων της ΝΝΟ παραδέχτη-
κε ότι κάποιες φορές, μετά το 20 της, 
έχει πάρει MDMA, προκαλώντας την 
κριτική του πολιτειακού υπουργού 
Υγείας Brad Hazzard.
Ο κ. Hazzard αποκάλυψε ότι το ίδιο 
ναρκωτικό συνδέεται με την πλειο-
ψηφία των θανάτων στα φεστιβάλ 
της NΝΟ από τον Σεπτέμβριο.

Παρουσίαση του ελέγχου χαπιών στη ΝΝΟ απουσία της Berejiklian


