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∆εν κάνει πίσω στη γονική 
άδεια µετ’ αποδοχών 
ο Τόνι Άµποτ

Ανάλυση της οικονοµικής εφηµερίδας Australian Financial 
Review, προβλέπει συρρίκνωση των κρατικών εσόδων κατά 
$80 δις µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση Γκίλαρντ αποκάλυψε πρό-
σφατα ότι τα κρατικά έσοδα από τους φόρους θα είναι κατά 
$12 δις χαµηλότερα απ’ ότι είχε προβλέψει στην καθιερωµένη 
ενηµέρωση για την πορεία του προϋπολογισµού, τον περασµέ-
νο Οκτώβριο.
Η εν λόγω εφηµερίδα όµως, υποστηρίζει ότι το ποσόν αυτό 
πλησιάζει τα $17 δις, ενώ στο 2013 – 2014 θα ξεπεράσει τα 

$20 δις.
Όπως είναι γνωστό, το πλεόνασµα στον προϋπολογισµό που 
είχε υποσχεθεί η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ να έχει 
επιτευχθεί έως τα τέλη του οικονοµικού έτους, έχει µετατραπεί 
απεναντίας σε έλλειµµα ύψους $7,5 δις.
Ο υπουργός Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν (φώτο), επιχει-
ρηµατολόγησε πως οι µικρότερες τιµές στα µεταλλεύµατα, που 
αποτελούν άνω των µισών εξαγωγών της χώρας, σε συνδυα-
σµό µε την υψηλή ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος «προκά-
λεσαν ένα ισχυρό πλήγµα στα έσοδα του προϋπολογισµού».

Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, επανέλαβε χθες ότι δεν πρόκειται να παρα-
µερίσει τα σχέδια του Συνασπισµού για την παροχή 
γονικής άδειας µετ’ αποδοχών, παρά τις έντονες 
ανησυχίες ορισµένων στελεχών του Φιλελεύθερου 
Κόµµατος, ότι δεν είναι δίκαια απέναντι στις επι-
χειρήσεις.
Όπως είναι γνωστό, αν ο Συνασπισµός κερδίσει τις 
εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου, σκοπεύει να φορο-
λογήσει τις µεγάλες επιχειρήσεις για την παροχή 
άδειας µητρότητας έξι µηνών µετ’ αποδοχών και 
µάλιστα στο επίπεδο του µισθού τους.
Ο Φιλελεύθερος Βουλευτής της Ν.Ν.Ουαλίας, Άλεξ 
Χόουκ, υποστηρίζει όµως ότι ο φόρος 1,5% που 
προτείνεται να επιβληθεί σε τρεις περίπου χιλιάδες 
επιχειρήσεις µε ετήσια κέρδη άνω των $5 εκατοµ-
µυρίων, δεν είναι δίκαιος.
Υπογράµµισε δε ότι µαζί 
του συµφωνούν πολλά 
στελέχη του Συνασπι-
σµού.
Παρ’ όλα αυτά όµως 
και µπροστά στο εν-
δεχόµενο έντονων 
εσωκοµµατικών αντι-
παραθέσεων, ο κ. Άµποτ 
δηλώνει ότι θα 
προχωρήσει 
µε τα σχέ-
διά του για 
την πα-
ρ ο χ ή 
γ ο ν ι κ ή ς 
ά δ ε ι α ς 
µετ’ απο-
δοχών.

Συρρίκνωση των κρατικών εσόδων κατά $80 δις 
προβλέπει η Australian Financial Review

Κάτω του 30% «έπεσε» η δηµοτικότητα του κυβερνώντος 
Εργατικού Κόµµατος, σύµφωνα µε τελευταία δηµοσκόπη-
ση της ReachTEL για λογαριασµό του καναλιού 7.
Σε δείγµα 2,856 ψηφοφόρων, το Εργατικό Κόµµα συγκε-
ντρώνει το 29,3% των προτιµήσεων των ψηφοφόρων, σε 
σύγκριση µε το 45,2% που συγκεντρώνει ο Συνασπισµός.
Η δηµοτικότητα του Εθνικού Κόµµατος βρίσκεται στο 
3,3%, του Αυστραλιανού Κόµµατος του Κάτερ στο 3,2% 
και αυτή του κόµµατος των Αυστραλών Οικολόγων στο 
10,2%.
Μετά την καταµέτρηση των ψήφων προτίµησης, ο Συνα-
σπισµός προηγείται του κυβερνώντος Εργατικού Κόµµατος 
µε 58% έναντι 42%.
Με αυτά τα ποσοστά στις εκλογές, το Φιλελεύθερο – Εθνι-
κό Κόµµα θα εκθρόνιζε την κυβέρνηση Γκίλαρντ και µάλι-
στα µε άνετη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή.
Επίσης, η προσωπική δηµοτικότητα της Πρωθυπουρ-
γού Τζούλια Γκίλαρντ φέρεται να «έπεσε» στο 40,6% από 
43,5%, ενώ αυτή του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολί-
τευσης, Τόνι Άµποτ, ανήλθε στο 59,4% από 56,5%.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ NEWSPOLL
Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα άλλης µιας δηµοσκό-
πησης, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύθηκαν στο 
χθεσινό φύλλο της εφηµερίδας «The Australian».
Συγκεκριµένα, η δηµοσκόπηση της εταιρίας Newspoll 
φέρνει τη δηµοτικότητα του Εργατικού Κόµµατος στο 31%, 
δεκαέξι εκατοστιαίες µονάδες πίσω από τον Συνασπισµό 
(47%). Επίσης, µετά την καταµέτρηση των ψήφων προτί-
µησης το Φιλελεύθερο – Εθνικό Κόµµα συγκεντρώνει το 
56% των ψήφων έναντι του 44% που συγκεντρώνει το Ερ-
γατικό Κόµµα.
Να σηµειωθεί ότι στην ίδια δηµοσκόπηση,  οι ψηφοφόροι 
ερωτήθηκαν αν υποστηρίζουν το Εθνικό Σύστηµα Ασφάλι-
σης Ατόµων µε Αναπηρίες, γνωστό πλέον µε την επωνυµία 
DisabilityCare. Το 78% είπαν ότι το υποστηρίζουν, ενώ 
µόνο το 9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τάσσονται ενά-
ντια της καθιέρωσής του.
Τέλος, η δηµοτικότητα της Πρωθυπουργού Τζούλια Γκί-
λαρντ φέρεται να ανήλθε στο 37%, και αυτή του Αρχηγού 
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο 42%.

Μέλη του σώµατος, όπως, για παράδειγ-
µα, τα άκρα, θα µπορούν να «αναπαράγο-
νται» από τα κύτταρα του δέρµατος, µέσα 
στα επόµενα τρία χρόνια, σύµφωνα µε 
επιστήµονες της Μελβούρνης.
Η επαναστατική αυτή µέθοδος οφείλει την 
ανακάλυψή της σε µια οµάδα επιστηµό-
νων του St. Vincent’s Hospital, οι οποίοι 
στοχεύουν στο να αναπαράγουν κύτταρα 
από το δέρµα, τους µύες και τις αρτηρίες 
για το σχηµατισµό ακόµη και οργάνων τα 
οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούνται 
σε µεταµοσχεύσεις και να σώζουν ζωές.
O καθηγητής Μάρκ Κουκ δήλωσε ότι «η 
µέθοδος αυτή καταπληκτική και άνευ ορί-
ων, ανοίγει τον δρόµο για µεγάλα επι-
τεύγµατα της επιστήµης».
Στον τοµέα αυτόν της αναπαραγωγής ορ-
γάνων µε τη µέθοδο των κυττάρων ασχο-
λούνται και άλλοι επιστήµονες στο εξω-
τερικό.
Η οµάδα επιστηµόνων του St. Vincent’s 
Hospital, ζητά τη στήριξη της κυβέρνησης 
προκειµένου να ολοκληρώσει τις έρευνές 
της.
Ο διευθυντής του κέντρου ARC καθηγη-
τής Γκόρντον Γουάλας, είπε η τελευταία 
ανακοίνωση τοποθετεί την Αυστραλία στα 
πρόθυρα µιας επαναστατικής, παγκόσµιας 
εµβέλειας, ανακάλυψη. «Είµαστε σε από-
σταση αναπνοής από ένα νέο κύµα τεχνο-
λογίας», υπογράµµισε.

Αναπαραγωγή 
ανθρωπίνων µελών 
από κύτταρα του δέρµατος

Στο 29,3% 
η δηµοτικότητα 
του Εργατικού 
Κόµµατος


