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Οι εργαζόµενοι στους βρεφονηπιακούς 
σταθµούς δεν θα λάβουν, σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις, αύξηση του µισθού τους, 
µετά την είδηση ότι η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση θα επανεξετάσει την ίδρυση ειδι-
κού ταµείου για την ενίσχυση των µισθών.

Η υφυπουργός Παιδείας, Sussan Ley, 
έχει ασκήσει σκληρή κριτική στο ταµείο 
που δηµιούργησε και χρηµατοδότησε µε 
300 εκατοµµύρια δολάρια η προηγούµενη 
κυβέρνηση. Σκοπός του ήταν να παρέχει 
περαιτέρω κίνητρα, για δύο χρόνια, στους 
πιστοποιηµένους εκπαιδευτικούς και τους 
δασκάλους που εργάζονται σε ολοήµερα 
κέντρα φροντίδας παιδιών.

Η κ. Ley δήλωσε ότι το ταµείο ήταν 
άσχηµα σχεδιασµένο και ευνοούσε µόνο 
τους εργαζόµενους στον τοµέα της φροντί-
δας των παιδιών που είναι µέλη κάποιου 
Σωµατείου. «Αφορούσε µόνο το 30% του 
εργατικού δυναµικού, και µάλιστα µόνο 
στα µεγάλα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας. 
Βασικά, µόνο το εργατικό δυναµικό που 
έχει συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις”, είπε η κα Ley.

Ο Συνασπισµός λέει ότι το ταµείο είναι 
υπό αναθεώρηση, η οποία αναµένεται 
να ολοκληρωθεί προς το τέλος του µήνα. 
Ωστόσο, δύο µεγάλα συνδικάτα που εκ-
προσωπούν τους εργαζοµένους στον τοµέα 
της φροντίδας των παιδιών, ισχυρίζονται 
ότι το ταµείο ήταν τουλάχιστον µια καλή 
αρχή. Τα σωµατεία, “United Voice” και 
Ανεξάρτητη Ένωση Εκπαιδευτικών, έχουν 
ήδη ζητήσει αύξηση των µισθών των ερ-
γαζοµένων, και ειδικότερα των πιστοποιη-
µένων και καταρτισµένων εκπαιδευτικών. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση της Επι-
τροπής, µπορεί να χρειαστεί σχεδόν δύο 
χρόνια.

Εν τω µεταξύ, οι εργαζόµενοι στον τοµέα 
της φροντίδας των παιδιών, όπως η Sara 
Zappia στο Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας 
του Abbotsford Long, στο Σίδνεϊ, θα πρέ-
πει να περιµένουν. “Είναι δύσκολο για 
µένα να είµαι τόσο παθιασµένη και αφο-
σιωµένη στη δουλειά µου όταν δεν αµεί-
βοµαι σωστά και δεν αναγνωρίζονται όσα 
κάνω”, είπε η κα Zappia.

Miranda Kerr: Η ζωή μετά 
τη «Victoria’s Secret»

Ένας κορυφαίος Αυστραλός επιστήµονας λέει ότι οι 
γενετιστές είναι στα πρόθυρα µιας επανάστασης η οποία 
θα επιτρέψει στην επιστήµη και την ιατρική να εξετά-
σουν το DNA κάθε ατόµου και να προσαρµόσουν σε 
αυτό τις θεραπείες για τις πιο κοινές µορφές καρκίνου. 
Σηµαντική είναι η συµβολή ενός πατέρα από τη Μελ-
βούρνη, χωρίς ιατρική εµπειρία, που βοήθησε να απο-
καλυφθεί η σπάνια ασθένεια του ενός έτους γιου του.

Ο Stephen Damiani αρνήθηκε να δεχθεί ότι τίποτα 
δεν θα µπορούσε να γίνει για το γιο του Massimo, όταν 
το νευρικό σύστηµα του µικρού παιδιού κατέρρευσε από 
άγνωστη αιτία. Σε διάστηµα τριών µηνών, ο Massimo 
έχασε την ικανότητα του να µιλάει, να µπουσουλάει ή 

να κάθεται χωρίς να χάνει την ισορροπία του. Οι για-
τροί είπαν ο κ. Damiani και τη σύζυγός του, Sally να τον 
πάρουν σπίτι και να τον χαρούν...

“Μας είπαν θα χάσετε το γιο σας και δεν µπορείτε 
να έχετε άλλα παιδιά, επειδή το ίδιο πράγµα µπορεί να 
συµβεί και πάλι”, είπε ο κ. Damiani. Ο κ. Damiani έθε-
σε ως στόχο να βρει την αιτία πίσω από ασθένεια του 
γιου του, µε απώτερο στόχο την εύρεση µιας θεραπεί-
ας. Η ιατρική κοινότητα θεώρησε ότι η κατάσταση του 
Massimo ήταν πιθανώς γενετική, αλλά το γονίδιο που 
ήταν υπαίτιο παρέµενε ένα µυστήριο.

Μέσα από µια τυχαία συνάντηση, ο κ. Damiani συ-
νεργάστηκε µε τον γενετιστή Ryan Taft. Μαζί βρήκαν το 

γονίδιο που ευθύνεται για τη νόσο του Massimo και ένα 
νέο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο για να εντοπίζεται 
οποιαδήποτε σπάνια ή µυστηριώδης ασθένεια. Η ανα-
κάλυψη έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσµο και έχει 
ήδη δηµοσιευτεί στο περιοδικό American Journal of 
Human Genetics.

Μάλιστα ο Καθηγητής Brandon Wainwright, ∆ιευθυντής 
του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο του 
Κουίνσλαντ, αναφέρει ότι οι τοµείς της ιατρικής και της επι-
στήµης είναι στα πρόθυρα µιας επανάστασης. Μέχρι σήµε-
ρα, άλλα 12 παιδιά σε όλο τον κόσµο έχουν βρεθεί µε την 
ίδια µετάλλαξη στο γονίδιο DARS, που είναι υπεύθυνη για 
την κατάσταση του Massimo.

Πατέρας βοηθάει με μοναδικό τρόπο τους επιστήμονες στη θεραπεία σπάνιων ασθενειών 

Παγώνουν οι μισθοί 
των εργαζομένων στους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών υπο-
στηρίζει ότι οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια 
Ουαλία είναι ένα παράδειγµα των συνε-
πειών της κλιµατικής αλλαγής και καλεί τις 
κυβερνήσεις όλων των χωρών του κόσµου 
για άµεση και αποφασιστική δράση.

Η γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών 
για την Κλιµατική Αλλαγή, Christiana 
Figueres, λέει ότι οι πυρκαγιές είναι από-
δειξη ότι ο κόσµος “πληρώνει ήδη το τί-
µηµα του άνθρακα”. “Ο Παγκόσµιος Μετε-
ωρολογικός Οργανισµός δεν απέδειξε την 
άµεση σχέση µεταξύ των πυρκαγιών και 
της κλιµατικής αλλαγής ακόµα, αλλά είναι 
απολύτως σαφές σύµφωνα µε τους επιστή-
µονες ότι οι καύσωνες αυξάνονται στην 
Ασία, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Και 
µάλιστα θα συνεχιστούν να αυξάνονται µε 
µεγαλύτερη ένταση και συχνότητα”, είπε 
στο CNN η κα Figueres.

Τα σχόλιά της έρχονται µετά από δηλώ-
σεις του βουλευτή των Πρασίνων, Adam 
Bandt, για τις οποίες κατηγορήθηκε ότι πο-
λιτικοποιεί τις πυρκαγιές, καθώς είχε ισχυ-
ριστεί ότι η αλλαγή κλιµατικής πολιτικής 
της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε περισσό-
τερες πυρκαγιές στο µέλλον. Αρκετοί πε-
ριβαλλοντολόγοι συµµερίζονται τις θέσεις 
του κ. Bandt, που την περασµένη εβδο-
µάδα είχε δηλώσει πως “είναι Οκτώβριος 
και έχουµε ήδη µια τραγική πυρκαγιά. Εν 
τω µεταξύ, ο Τόνι Άµποτ και οι υπουργοί 
του θέλουν να καταργήσουν κάθε πολιτι-
κή που βοηθάει στην καταπολέµηση της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη”.

Στις παρατηρήσεις του κ. Bandt απάντη-
σε άµεσα ο υπουργός Περιβάλλοντος, Greg 
Hunt, λέγοντας πως “κανείς δεν πρέπει να 
πολιτικοποιεί τις πυρκαγιές”. Παρά τις δι-
αφωνίες των πολιτικών, αρκετοί είναι οι 
επιστήµονες που υποστηρίζουν ότι υπάρ-
χει σχέση µεταξύ της υπερθέρµανσης του 
πλανήτη και των πυρκαγιών και είναι και-
ρός για δράση.

Κλιματική αλλαγή και 
πυρκαγιές σε ΝΝΟ 
συνδέει ο ΟΗΕ 

Η διάσηµη Αυστραλή καλλονή Miranda Kerr απολαµβάνει τη ζωή µετά την 
απόλυσή της από την εταιρεία εσωρούχων «Victoria’s Secret», η οποία την έκα-
νε γνωστή σε όλο τον κόσµο. Η 30χρονη πέρασε την Κυριακή της σε µια εξω-
τική παραλία µαζί µε τον γιο της, τον Flynn, και ανέβαζε συνέχεια φωτογραφίες 
στο Instagram. Το απόγευµα της ίδιας µέρας η Kerr ανέφερε πως δουλεύει ήδη 
σε ένα «µυστικό project».




