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O Μπιλ Σόρτεν ανακοίνωσε τα σχέδια των Εργατικών 
για την ενίσχυση του τουρισμού στη Βόρεια Επικράτεια

Mάλκολμ Τέρνμπουλ: Χρηματοδότηση 
της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο

Ο επικεφαλής της Οµοσπονδια-
κής Αντιπολίτευσης ανακοίνωσε 
χθες τα σχέδια των Εργατικών 
για την ενίσχυση του τουρισµού 

στη βόρεια Αυστραλία, και δήλωσε ότι 
αν εκλεγεί θα διαθέσει δηµόσια χρηµα-
τοδότηση ύψους ενός δις δολαρίων για 
να υποστηρίξει τις επενδύσεις στον συ-
γκεκριµένο τοµέα. Η αντιπολίτευση θέλει 
µε αυτόν τον τρόπο να δώσει τη δική της 
απάντηση στην εξαγγελία που είχε κάνει 
το 2015, ο τότε Θησαυροφύλακας της 
Κυβέρνσησης του Συνασπισµού σύµφω-

να µε την οποία σχεδιάζει να επενδύσει 
στην ανάπτυξη των υποδοµών της Βόρει-
ας Επικράτειας (λιµάνια, σιδηρόδροµοι, 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), πέντε 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Η αντιπολί-
τευση θα επενδύσει στον τουρισµό γιατί 
όπως εκτιµά, ως το 2030, στις ασιατικές 
χώρες θα υπάρχουν τρία δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι που θα ανήκουν στην µεσαία 
τάξη και θα θέλουν να ταξιδέψουν οπότε 
είναι µια ευκαιρία πειστούν να επιλέξουν 
την Αυστραλία για τις διακοπές τους.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες 
ότι αν επανεκλεγεί η κυβέρνηση του 
Συνασπισµού θα χρηµατοδοτήσει µε 
20 εκατοµµύρια δολάρια ένα πρό-
γραµµα για τον εντοπισµό των γο-
νιδίων που προκαλούν τον καρκίνο 
της παιδικής ηλικίας. Ο Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ παρουσίασε το σχέδιο 
του που έχει στόχο να πλησιάζουν 
τα ποσοστά επιβίωσης των παιδιών 
που πάσχουν από καρκίνο στο 100 
τοις εκατό, µε την εφαρµογή της τε-
χνολογίας χαρτογράφησης του γονι-
διώµατος. Η µέθοδος αυτή χρησι-
µοποιείται σε όλο τον κόσµο για να 
εντοπίσει τα γονίδια που κρύβονται 
κάτω από σοβαρές ασθένειες και 
έχει ως στόχο να παρέχει προσαρ-
µοσµένες θεραπεία για τη συγκεκρι-
µένη νόσο και το κάθε παιδί. Για το 

πρόγραµµα θα συνεργαστούν κορυ-
φαίοι ιατρικοί ερευνητές και ιδρύ-
µατα, τα οποία θα επικεντρωθούν 
στα παιδιά µε ανίατες µορφές καρ-
κίνου. Σύµφωνα µε το σχέδιο του 
Συνασπισµού, τα παιδιά που έχουν 

διαγνωστεί µε καρκίνο θα δίνουν 
ένα δείγµα ιστού που για να ανα-
λυθεί και να καθοριστεί η ατοµική 
γενετική ταυτότητα του κάθε παιδιού 
έτσι ώστε να λαµβάνει την κατάλλη-
λη εξατοµικευµένη θεραπεία.

∆ύσκολη µάχη 
για τους Λίµπεραλ 
στη ∆υτική 
Αυστραλία
Οι φιλελεύθερες βουλευτές έχουν 
τροµάξει από τις δηµοσκοπήσεις που 
δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετές πιθα-
νότητες να χάσουν αρκετές έδρες στις 
οµοσπονδιακές εκλογές.
Την περασµένη ∆ευτέρα δώθηκε στη 
δηµοσιότητα η ανάλυση των δηµοσκο-
πήσεων των τελευταίων δύο µηνών 
που έκανε η εφηµερίδα The Australian 
σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση 
µπορεί να χάσει έως και τρεις έδρες. 
Η µεταστροφή  του εκλογικού σώµατος 
αποδίδεται στην ύφεση που µαστίζει 
την  οικονοµία της ∆υτικής Αυστραλί-
ας και την ίδια στιγµή οι ψηφοφόροι 
εµφανίζονται δυσαρεστηµένους µε τον 
Πρέµιερ της Πολιτείας, Colin Barnett. 
Ο υπουργός Οικονοµικών Ματίας 
Κόρµαν ανέφερε ότι θα δωθεί µάχη. 
“∆εν πρέπει να θεωρείσουµε καµία 
έδρα ως δεδοµένη. Εργαζόµαστε πολύ 
σκληρά για να κερδίσουµε την εµπι-
στοσύνη της πλειοψηφίας των ανθρώ-
πων της Αυστραλίας”.




