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Οι Εργατικοί δεσµεύεται να ενισχύσουν  
τη χρηµατοδότηση στα πανεπιστήµια µε 4 δις
Τ 

ο Εργατικό Κόµµα υποσχέθηκε ότι αν κερδί-
σει τις επόµενες εκλογές θα χρηµατοδοτήσει τα 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µε 4 δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια και παράληλα θα µειώσει τα δί-

δακτρα τους. Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, Μπιλ 
Σόρτεν ανακοίνωσε χθες την πολιτική των Εργατικών 
για την παιδεία που µε τα κατάλληλα αντισταθµιστικά 
µέτρα θα κοστίσει $2,5 δις δολάρια σε διάστηµα τεσ-
σάρων ετών. Σε αντίθεση µε το σχέδιο της κυβέρνησης 
για την απελευθέρωση των διδάκτρων οι Εργατικοί 
σχεδιάζουν να αυξήσουν την χρηµατοδότηση και πα-

ράλληλα να εφαρµόσουν αυστηρότερους κανόνες για 
τις δαπάνες. Συνολικά, υπόσχονται να αυξήσουν την 
χρηµατοδότηση για κάθε φοιτητή κατά 9.000 δολάρια. 
Ο εκπρώσοπος των Εργατικών για την τριτοβάθµιας 
εκπαίδευση, Κιµ Καρ, δήλωσε ότι θα καταργήσει τα 
υψηλα δίδακτρα και θα βελτιώσει τις συνθήκες ασφα-
λείας των πανεπιστηµίων. “Στην οδοντιατρική, το κό-
στος ενός πτυχίου µε το δικό µας πρόγραµµα θα είναι 
52.000, µε το πρόγραµµα του κ. Τέρνµπουλ  θα είναι 
148.000 δολάρια.. Στην ιατρική, 52.000 των Εργα-
τικών, και 155.000 µε το πρόγραµµα της παρούσας 

κυβέρνησης”, είπε ο γερουσιαστής Καρ. Οι Εργατικοί 
στοχεύουν επίσης να µειώσουν το ποσοστό εγκατάλει-
ψης του σχολείου, έτσι ώστε περισσότεροι από 20.000 
µαθητές κάθε χρόνο να τελειώνουν τις σπουδές τους. 
«Αυτή τη στιγµή ένας στους τέσσερις φοιτητές  δεν ολο-
κληρώνει τις σπουδές του µετά από οκτώ χρόνια στο 
πανεπιστήµιο. Μπορούµε να αυξήσουµε τον αριθµό 
των αποφοίτων που ολοκληρώνουν κατά 20.000 το 
χρόνο”, είπε ο κ. Καρ και πρόσθεσε ότι ανησυχεί ότι 
ορισµένα πανεπιστήµια επιτρέπουν την εισαγωγή φοι-
τητών µε πολύ χαµηλές βαθµολογίες.

Aπόπειρα βιασµού δίχρονου αγοριού  
σε κέντρο παιδικής φροντίδας
Σοβαρές ενδείξεις για απόπειρα βιασµού ενός αγοριού ηλικίας δύο ετών σε 
ένα κέντρο παιδικής φροντίδας στο Μπρίσµπεν την περασµένη Παρασκευή, 
εξετάζει η αστυνοµία. Σύµφωνα µε την αστυνοµία η µητέρα του αγοριού ισχυ-
ρίζεται ότι όταν έφτασε νωρίτερα από το αναµενόµενο στις εγκαταστάσεις του 
βρεφονηπιακού σταθµού βρήκε το παιδί της στο χώρο των πλυντηρίων µαζί 
µε ένα 20χρονο που προσπαθούσε να το κακοποιήσει. Στην έρευνα που έγινε 
αργότερα στο σπίτι του κατασχέθηκε υλικό παιδικής εκµετάλλευσης. Ο κα-
τηγορούνος φέρεται να είναι µέλος του προσωπικού στο κέντρο και είναι 
κάτοχος µπλε κάρτας, το οποίο σηµαίνει ότι νοµικά επιτρέπεται να εργάζεται 
µε παιδιά. Το Σάββατο οδηγήθηκε στο Πληµµελειοδικείο του Μπρίσµπεν κα-
τηγορούµενος για απόπειρα βιασµού, αλλά αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση, 
ενώ του απαγορεύτηκε να έχει επικοινωνία µε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Θεραπευτικό Μασάζ
� Ηµικρανίες � Κεφαλαλγίες � Πόνο στους ώµους και στα χέρια 

�  Πόνο στη µέση � Πόνο στους γοφούς  � Πόνο στα πόδια και στα πέλµατα 
� Για πόνους σε όλο το σώµα, Παράλυση, Ρευµατισµούς.

Εµπιστευθείτε τον ειδικό θεραπευτή-µασέρ Adam µε 50 χρόνια εµπειρία.

6 χρόνια στο Νοσοκοµείο του Κάντερµπερι ως ειδικός θεραπευτής-µασέρ
16 χρόνια στο Νοσοκοµείο του St. George hospital ως ειδικός θεραπευτής-µασέρ.

28  χρόνια προϋπηρεσία από εργασία στο σπίτι.

Για ραντεβού τηλεφωνήστε: 95848642, 0424 584 058

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας

0404 676 366

Γραφείο: 02 9594 5379

Κινητό: 0414 381 996

Σκεπές
Χτισίµατα

Remove Asbestos

∆ενδροκοµεία
Driveways
Βαψίµατα

Πλακάκια
Καθαρισµούς

OEEGA ΝSW Inc

O Oργανισµός ΟΕΕΓΑ
[Ελληνίδων και Ελληνοκύπριων Γυναικών Αυστραλίας] 

σας προσκαλεί στην 

Υπαίθρια Εκδήλωση 
για την ενίσχυση χρηµάτων του Ινστιτούτου 

Καταπολέµησης παιδικού καρκίνου.

60 χρόνια πριν ο καρκίνος ήταν σχεδόν µια ποινή θανάτου για ένα 
παιδί, τώρα 8 στα 10 θα επιβιώσουν.

Το Ινστιτούτο Καταπολέµησης Παιδικού Καρκίνου είναι το µόνο 
ανεξάρτητο ερευνητικό Ινστιτούτο Ιατρικής στην Αυστραλία 
αφιερωµένο στο να τεθεί ένα τέλος του παιδικού καρκίνου.

Στην προσπάθειά µας να µαζέψουµε χρήµατα για την βοήθεια του 
Ινστιτούτου Καταπολέµησης Παιδικού Καρκίνου 

στηριζόµαστε στην βοήθεια και συµπαράστασή σας 
στο BBQ 

που θα γίνει 

την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου 2015
και ώρα 12.00 µ.µ. 

στο Ποντιακό Σπίτι 
15 Riverview Road Earlwood


