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Tα αυστραλιανά πανεπιστήµια θα 
πρέπει να επιστρέψουν στις βασι-
κές παραδοσιακές τους αρχές, αν 

θέλουν να «επιζήσουν» µετά την επόµε-
νη δεκαετία. Αυτό αναφέρει έκθεση του 
οργανισµού «Ernst And Young», που 
δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα, η οποία 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
όλα τα πανεπιστήµια της χώρας. Στην 
έκθεση αναφέρεται ότι σε 15 χρόνια τα 
πανεπιστήµια και οι σχολές τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης θα λειτουργούν ως «εταιρεί-
ες» και ότι κανένα πανεπιστήµιο δεν θα 
επιζήσει στη χώρα µετά το 2025 µε τον 
τρόπο που λειτουργεί σήµερα. «Τα πανε-
πιστήµια της χώρας πρέπει να γίνουν πιο 
αποδοτικά. Αυτή τη στιγµή στις σχολές 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ο αριθµός των 
ακαδηµαϊκών είναι πολύ µικρότερος από 
το προσωπικό στήριξης, και αυτό είναι 
απαράδεκτο», τονίζει στην έκθεσή του ο 
οργανισµός  «Ernst And Young».

Eπιδροµή στο σπίτι του οµοσπονδιακού 
βουλευτή, Κρεγκ Τόµσον, στο Σέντραλ 
Κοστ της Ν.Ν.Ο., πραγµατοποίησε 

χθες οµάδα αστυνοµικών που διενεργεί 
έρευνες στις καταγγελίες εναντίον του για 
κακοδιαχείριση κεφαλαίων του Συνδικάτου 
Υπηρεσιών Υγείας. Η επιδροµή πραγµατο-
ποιήθηκε λίγο µετά τις 07:00. Εκπρόσωπος 
της αστυνοµίας επιβεβαίωσε ότι δεν έγιναν 
συλλήψεις, αλλά κατασχέθηκαν έγγραφα 
και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Όπως είναι γνωστό, το ∆ιαιτητικό ∆ικα-
στήριο (Fair Work Australia) άσκησε πρό-
σφατα δίωξη κατά του κ. Τόµσον, (πρώην 
βουλευτή του Εργατικού Κόµµατος) µε την 
κατηγορία ότι χρησιµοποιούσε την πιστωτι-
κή κάρτα που του είχε παραχωρήσει το Συν-
δικάτο Υπηρεσιών Υγείας, για να επισκέπτε-
ται οίκους ανοχής. Στη σχετική δικογραφία 
που κατέθεσε το Fair Work Australia στο 
Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, κατηγορεί επί-
σης τον βουλευτή - που πλέον παραµένει 
ως ανεξάρτητος στο εθνικό Κοινοβούλιο - 

ότι όταν ήταν γραµµατέας του συνδικάτου 
χρησιµοποίησε την πιστωτική κάρτα για να 
πληρώνει τα ταξίδια του, ενώ παράλληλα 
έβγαλε και σε µετρητά, χωρίς να έχει την 
απαραίτητη έγκριση, 102.337 δολάρια!

Στο µεταξύ, η αντιπολίτευση, που εδώ και 
µήνες προσπαθεί να αναγκάσει τον Τόµσον 
να παραιτηθεί, προκειµένου να πλήξει την 
ισχνή κυβερνητική πλειοψηφία, υποστη-
ρίζει ότι ακόµα και να µην καταδικαστεί ο 
βουλευτής σε φυλάκιση κάτι που αυτόµατα 
θα τον έθετε εκτός Κοινοβουλίου, το ίδιο 
µπορεί να συµβεί και σε περίπτωση χρεο-
κοπίας του. ∆ηλαδή, αν για παράδειγµα ο 
Τόµσον δεν έχει χρήµατα ώστε να επιστρέ-
ψει στο συνδικάτο το ποσό το οποίο τον κα-
τηγορούν ότι καταχράστηκε, αλλά ούτε και 
να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα και το πρό-
στιµο που θα του επιβληθεί, αναγκαστικά 
θα χρεοκοπήσει, γεγονός που θα σηµαίνει 
ότι δεν θα µπορεί να διατηρήσει τη βουλευ-
τική του έδρα. Ο κ. Τόµσον πάντως επιµένει 
στην αθωότητά του.

Tην αισιοδοξία της ότι το ιατρικό 
ερευνητικό κέντρο του νοτιοδυτικού 
Σίδνεϊ θα οδηγήσει σε νέες ανα-

καλύψεις και θεραπείες για τον καρκίνο 
και άλλες ασθένειες, εξέφρασε η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρντ η οποία έκανε 
προχθές τα εγκαίνια του νέου κτιρίου στο 
οποίο στεγάζεται το Ινστιτούτο Ίνγκαµ, 
στο Νοσοκοµείο του Λίβερπουλ.

Η πρωθυπουργός τόνισε ότι ελπίδα 
όλων είναι το ερευνητικό έργο του Ινστι-
τούτου να οδηγήσεις σε νέες ανακαλύ-

ψεις, όπως για παράδειγµα το αντικαρκι-
νικό εµβόλιο Gardasil.

Να σηµειωθεί ότι το Ινστιτούτο ιδρύθη-
κε το 1996 από τον µεγαλοεπιχειρηµατία 
Μποµπ Ίνγκαµ και η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση διέθεσε περισσότερα από $47 
εκατοµµύρια για την ολοκλήρωση του 
νέου κέντρου στο Νοσοκοµείο του Λί-
βερπουλ. Απασχολεί δε περισσότερους 
από 200 επιστήµονες, οι οποίοι κάνουν 
έρευνες σε επτά συγκεκριµένες ασθένειες, 
συµπεριλαµβανοµένου και του καρκίνου.

Πολύ κοντά στην απόκτηση δεύ-
τερου καζίνο βρίσκεται από χθες 
το Σίδνεϊ, εφόσον η πρόταση έχει 

εξασφαλίσει και την υποστήριξη του 
Εργατικού Κόµµατος. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες ανάφεραν χθες ότι ο πρω-
θυπουργός της Ν.Ν.Ο., Μπάρι Ο’Φάρελ, 
θα ανακοινώσει επίσηµα την ερχόµενη 
∆ευτέρα την έγκριση της κυβέρνησής του 
στα σχέδια του µεγαλοεπιχειρηµατία Τζέ-
ϊµς Πάκερ για την κατασκευή νέου καζί-
νο στο Barangaroo.

Το νέο καζίνο υπολογίζεται ότι θα κο-
στίσει περισσότερα από $1 δις.

H αρχηγός της αντιπολίτευσης της 
Νότιας Αυστραλίας, Ίσοµπελ Ρέ-
ντµοντ, υποστηρίζει ότι το Φιλε-

λεύθερο Κόµµα κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, 
µετά την νίκη της µε µία ψήφο διαφορά, 
στην προχθεσινή διεκδίκηση της αρχη-
γίας της παράταξης.

Την θέση της κας Ρέντµοντ διεκδί-
κησε ανεπιτυχώς  ο Μάρτιν Χάµιλτον-
Σµιθ. Στην ψηφοφορία που έγινε, η κα 

Ρέντµοντ συγκέντρωσε 13 ψήφους και 
ο κ. Χάµιλτον-Σµιθ 12. Υπαρχηγός του 
Φιλελεύθερου Κόµµατος εξελέγη ο κ. 
Στίβεν Μάρσαλ.

Μετά την επανεκλογή της στην αρχη-
γία, η κα Ρέντµοντ είπε ότι η παράταξή 
της κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, τονίζοντας 
ότι είναι πανέτοιµη να συνεργαστεί µε 
τον νέο υπαρχηγό της για το καλό του 
κόµµατος.

O οµοσπονδιακός υπουργός Φυσι-
κών Πόρων, Μάρτιν Φέργκιουσον, 
απέρριψε το ενδεχόµενο να στραφεί 

η Αυστραλία στην παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας, παρά το γεγονός ότι όλο και πε-
ρισσότερες πολιτείες της χώρας ανοίγουν 
τον δρόµο στην εξόρυξη ουρανίου.

Όπως είναι γνωστό, ο πρωθυπουργός 
του Κουίνσλαντ Κάµπελ Νιούµαν, ανα-
κοίνωσε την ∆ευτέρα την απόφαση της 

κυβέρνησής του να άρει την απαγόρευση 
εξόρυξης ουρανίου, που ίσχυε στην πολι-
τεία εδώ και 30 χρόνια. Η σχετική ανακοί-
νωση έγινε µόλις δύο βδοµάδες µετά την 
ανακοίνωση της κυβέρνησης της ∆υτικής 
Αυστραλίας, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην 
απόκτηση του πρώτου ουρανίου εξόρυξης. 
Να σηµειωθεί ότι στη ∆. Αυστραλία η εξό-
ρυξη ουρανίου είχε απαγορευθεί από το 
2002 µέχρι το 2008.

Κώδωνας κινδύνου για όλα
τα αυστραλιανά πανεπιστήμια

Επιδροµή της αστυνοµίας
στο σπίτι του Κρεγκ Τόµσον

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ERNST AND YOUNG»

ΣΤΟ ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΣΤ

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΜΜΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ανοίγουν νέοι ορίζοντες 
για το Ινστιτούτο Ίνγκαμ

Το Σίδνεϊ αποκτά δεύτερο καζίνο
Παρέµεινε στην αρχηγία 
η Ίσοµπελ Ρέντµοντ

«Όχι» στην πυρηνική ενέργεια
λέει ο Μάρτιν Φέργκιουσον

Ο µεγαλοεπιχειρηµατίας Τζέϊµς Πάκερ.

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ στην τελετή των εγκαινίων του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Ίνγκαµ.


