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Τρεις πολιτείες ζητούν κεφάλαια για την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο 

Τρεις από τις µεγαλύτερες σε πληθυσµό πολιτείες της χώρας ζητούν 
από την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση να µοιραστεί το οικονοµικό βά-
ρος από την αύξηση στο κόστος παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών 
στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.

Το αίτηµα αυτό θα υποβάλουν δια µέσου της αρµόδιας υπουργικής 
επιτροπής Standing Council on Health, οι πολιτείες της Βικτόριας, 
της Ν.Ν.Ουαλίας και του Κουίνσλαντ, αύριο Παρασκευή.

Οι εν λόγω πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχει αυξηθεί σηµαντικά το 
κόστος παροχής βασικών υγειονοµικών υπηρεσιών στους αιτούντες 

άσυλο.
Ο υπουργός Υγείας της Βικτόριας, Ντέϊβιντ Ντέϊβις, δήλωσε ότι η 

πολιτεία του είναι διατεθειµένη να βοηθήσει τους αιτούντες άσυλο, 
αλλά η κοινοπολιτεία οφείλει να συνεισφέρει στο κόστος παροχής 
αυτών των υπηρεσιών.

Στο µεταξύ ο Ύπατος Αρµοστής της Σρι Λάνκα στην Αυστραλία, 
διαβεβαίωσε χθες την αυστραλιανή κυέρνηση ότι οι πρόσφυγες των 
οποίων οι αιτήσεις για άσυλο απορρίπτονται και στέλνονται πίσω στη 
χώρα τους , δεν θα διώκονται από τις τοπικές αρχές.

Στην έδρα Μπάρτον συνέχισε 
την προεκλογική του εκστρατεία ο Κέβιν Ραντ

Για πρώτη φορά ο αριθµός 
εκείνων που ψωνίζουν από το 
διαδίκτυο, στην Αυστραλία, έχει 
υπερβεί το 50%. Η ερευνητική 
εταιρεία Roy Morgan, δηµοσι-
οποίησε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας που εξετάζει τις τάσεις 
50.000 καταναλωτών τα τελευ-
ταία 10 χρόνια. Σύµφωνα µε τα 
ευρήµατα, τους τελευταίους τρεις 
µήνες, το 50,3% των Αυστρα-
λών έκανε τα ψώνια του µέσω 
του διαδικτύου.

Τα περισσότερα είδη που 
ψώνισαν φαίνεται να είναι τα-
ξιδιωτικά είδη και αντικείµενα 
ανάπαυσης -κάπου 45%- ενώ 
σε 24,5% ανέρχονται τα είδη 
µόδας. Σύµφωνα µε την Αυστρα-
λιανή Υπηρεσία Στατιστικής 258 
δισ. δολάρια δαπανήθηκαν σε 
είδη λιανικής πώλησης. Ο µέ-
σος όρος που δαπανά ένα άτοµο 
σε αγορές µέσω του διαδικτύου, 
είναι 258 δολάρια.

Η τάση των αγορών µέσω του 
διαδικτύου γίνεται µε την πάρο-
δο του χρόνου, όλο και πιο δια-
δεδοµένη, σηµειώνει η διευθύ-
ντρια της ερευνητικής εταιρείας, 
Michele Levine. Η ίδια, τονίζει 
ότι υπάρχει ακόµη χώρος για 
τις παραδοσιακές λιανικές πω-
λήσεις, θα πρέπει όµως να γί-
νουν ορισµένες αναπροσαρµο-
γές. «Εκείνοι οι οποίοι παίζουν 
και στα δύο πλατό, οπωσδήπο-
τε θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει 
αµφιβολία γι’ αυτό. Η πρόκλη-
ση τώρα που αντιµετωπίζουν 
τα µαγαζιά λιανικής πώλησης 
είναι ότι θ’ αλλάξει ο τρόπος 
λειτουργίας τους. ∆εν θα χρειά-
ζονται πλέον να απασχολήσουν 
τον ίδιο αριθµό υπαλλήλων. Η 
άλλη µεγάλη αλλαγή είναι ότι τα 
ψώνια µπορούν να γίνουν τώρα 
από το κινητό, το smartphone, 
χωρίς να είναι το άτοµο υποχρε-
ωµένο να πάει στο σπίτι και να 
κάνει τα ψώνια από τον υπολο-
γιστή. Οπότε µιλάµε για οικο-
νοµία χρόνου και διευκόλυνση 
στον ύψιστο βαθµό» εκτιµά.

Σηµειώνεται τέλος ότι, σύµ-
φωνα µε την Michelle Levine, 
ο αριθµός εκείνων που χρησι-
µοποιούν το κινητό για ψώνια, 
έχει αυξηθεί κατά 101%, µέσα σ’ 
ένα χρόνο.

Στην βουλευτική έδρα Μπάρτον, στο νοτι-
οδυτικό Σίδνεϊ, συνέχισε χθες την προεκλο-
γική του εκστρατεία, ο πρώην Πρωθυπουρ-
γός της χώρας, Κέβιν Ραντ.

Ο κ. Ραντ µαζί µε τον υποψήφιο του Ερ-
γατικού Κόµµατος στην έδρα αυτή, Στιβ 
Μακµάν, περιόδευσαν την περιοχή και συ-
ζήτησαν διάφορα θέµατα µε ντόπιους ψηφο-
φόρους.

Να σηµειωθεί ότι την έδρα αυτή εκλεγόταν 

ο κ. Ρόµπερτ Μακλέλαντ, ο οποίος ανακοί-
νωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική.

Τον κ. Μακλέλαντ παραµέρισε από το 
υπουργικό της Συµβούλιο η Πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ, στις αρχές του 2012, 
επειδή υποστήριξε τον Κέβιν Ραντ για τη δι-
εκδίκηση της αρχηγίας.

Για να χάσει την έδρα αυτή θα πρέπει να 
σηµειωθεί στροφή 6,9% των ψήφων κατά 
του Εργατικού Κόµµατος.

Πάνω από το 50% 
των Αυστραλών 
κάνει τις αγορές 
µέσω ίντερνετ

Όσο απίθανο και αν ακούγεται, η απά-
ντηση στο ερώτηµα είναι θετική. ∆εν είναι 
µόνο η ουρά και τα άκρα της σαλαµάνδρας 
που αναγεννώνται. Τις ίδιες αξιοθαύµαστες 
ιδιότητες εµφανίζει και ο εγκέφαλός τους και 
η καρδιά τους. 

Ωστόσο, αυτό που µας ενδιαφέρει πραγ-
µατικά είναι τα τελευταία ευρήµατα αυστρα-
λών επιστηµόνων, σύµφωνα µε τα οποία 
τα µακροφάγα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήµατος αποτελούν τους κύριους ρυθµι-
στές της αναγεννητικής διαδικασίας. 

Μέχρι σήµερα, επικρατούσε η άποψη ότι 
τα µακροφάγα ανέστελλαν τη διαδικασία της 
αναγέννησης αλλά αποδεικνύεται ότι ισχύει 
ακριβώς το αντίθετο: όπως ανακάλυψαν οι 
ερευνητές του Πανεπιστηµίου Μόνας, η συ-
στηµατική αποµάκρυνση των µακροφάγων 
από τις σαλαµάνδρες είχε ως αποτέλεσµα 
τη δηµιουργία επουλωτικού ιστού και την 
αναστολή της αναγέννησης των κοµµένων 
άκρων τους. 

Τα ευρήµατα αυτά υποδεικνύουν στους 
ερευνητές την οδό που θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί για να µπορέσουµε να επιτύχουµε 
θεραπείες αποκατάστασης τραυµατισµένων 
ιστών σε ανθρώπους.

Αναγεννάται και 
η καρδιά της 
σαλαµάνδρας;


