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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης Barnaby Joyce αναµένε-
ται να αναλάβει το χαρτοφυ-
λάκιο Υποδοµών κατά την 

ανακοίνωση του νέου υπουργικού 
συµβουλίου από τον πρωθυπουργό 
Malcolm Turnbull.
Ο ηγέτης των Nationals φαίνεται ότι 
εδώ και µήνες στοχεύει στο υπουρ-
γείο Υποδοµών. Η κίνηση αυτή θα 
του δώσει τον έλεγχο του έργου της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για την 
κατασκευή εσωτερικών σιδηροδρό-
µων, ένα έργο πολλών δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων.
Ο κ. Joyce θα αναλάβει το πόστο 
από τον Darren Chester, ο οποίος 
υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής του 
γάµου µεταξύ οµοφυλοφίλων και 
πίεσε ώστε να αναλάβουν περισσό-
τερες γυναίκες ανώτερες θέσεις στο 
κόµµα.

∆εν είναι ακόµη σαφές ποιος θα 
γίνει υπουργός Γεωργίας ή αν ο κ. 
Chester θα παραµείνει στο υπουργι-
κό συµβούλιο.
«Πάρα πολύ σηµαντικό» χαρακτήρι-
σε τον ανασχηµατισµό ο πρόεδρος 

της Εθνικής Οµοσπονδίας Αγροτών 
Tony Mahar. «Κοιτώντας στο µέλ-
λον, εάν θέλουµε να είµαστε µια 
βιοµηχανία 100 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων, πρέπει να έχουµε µπρο-
στά κάποιον που θα διαθέτει την 

ικανότητα και τη βούληση να φέρει 
εις πέρας όλα αυτά τα θέµατα που 
γνωρίζουµε ότι θα µας επιτρέψουν 
να κάνουµε το επόµενο βήµα» είπε.
Η αντιπρόεδρος των New Nationals 
Bridget McKenzie θα έχει επίσης 
θέση στο υπουργικό συµβούλιο, 
έχοντας προηγουµένως εµπλακεί σε 
µεγάλο βαθµό στις έρευνες της Γε-
ρουσίας γύρω από γεωργικά ζητήµα-
τα στο παρελθόν.
Οι Nationals έχασαν µία έδρα στο 
Κοινοβούλιο όταν το Ανώτατο ∆ι-
καστήριο αποφάσισε την αποποµπή 
της κ. Nash, ωστόσο το κόµµα είναι 
σίγουρο ότι θα διατηρήσει πέντε 
υπουργούς στον ανασχηµατισµό.
Ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών, Christian Porter, θα γίνει γενι-
κός εισαγγελέας, ενώ ο Dan Tehan 
Φιλελεύθερων φαίνεται να προω-
θείται στο Υπουργικό Συµβούλιο.

Ο Barnaby Joyce υπουργός υποδομών στον 
ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Mike Baird ενδέχεται να 
κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα σχέδια µετακίνησης Powerhouse Museum 
από την Parramatta στο ∆υτικό Σίδνεϊ.
Η πρόταση για τη µετεγκατάσταση του µουσείου από τo Ultimo στο εµπορι-
κό κέντρο του Σίδνεϊ αποτέλεσε το επίκεντρο µιας έρευνας της Άνω Βουλής 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία έδωσε στη δηµοσιότητα τα ενδιάµεσα 
συµπεράσµατά της.
Η πρόταση έγινε υπό την ηγεσία του Mike Baird το 2015 ως µέρος των σχε-
δίων ανάπτυξης ενός περιβόλου πολιτισµού και τεχνών στο ∆υτικό Σίδνεϊ.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος David Shoebridge δήλωσε ότι η επιτροπή ζή-
τησε προηγουµένως από τον κ. Baird να συµβάλει στην έρευνα και ότι θα 
επαναλάβει την κλήση. «Τώρα που πλέον είναι ιδιώτης πολίτης, η επιτροπή 
έχει τη δύναµη να τον υποχρεώσει να παραστεί στην επιτροπή, αν δεν το 
κάνει οικειοθελώς» είπε. «Έτσι θα καταλάβουµε τι ακριβώς είχε στο µυαλό 
του ο πρώην πρωθυπουργός, για κάτι που ενδεχοµένως θα κόστιζε στους 
φορολογούµενους έως και $ 1,5 δις».
Η επιτροπή συνέστησε στην πολιτειακή κυβέρνηση να εκπονήσει µια επι-
χειρηµατική µελέτη για τη µετεγκατάσταση πριν λάβει την τελική απόφαση.
Στην έκθεσή της η επιτροπή στηλίτευσε τον χειρισµό της διαδικασίας από 
την τότε κυβέρνηση, σηµειώνοντας ότι «ήταν απαράδεκτο το ότι η απόφαση 
για τη µετεγκατάσταση του Powerhouse Museum ανακοινώθηκε δηµόσια 
πριν από την εκπόνηση µιας προκαταρκτικής επιχειρηµατικής µελέτης για 
το υπουργικό συµβούλιο».
«Η αξιοπιστία της απόφασης µετεγκατάστασης υπονοµεύθηκε από την έλ-
λειψη πραγµατικής κοινοτικής και τοµεακής διαβούλευσης σε σχέση µε την 
προτεινόµενη κίνηση όπως και από τη µυστικότητα που περιβάλλει τη χρη-
µατοδότηση, το κόστος µετεγκατάστασης και την ίδια την επιχειρηµατική 
µελέτη».
Ο υπουργός Τεχνών Don Harwin δεν είπε πότε θα δοθεί στη δηµοσιότητα 
ολόκληρη η έκθεση, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση την έχει λάβει.
«Όλα τα σχέδια που εγκρίνει η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας στηρί-
ζονται σε επιχειρηµατικές µελέτες και δεν λαµβάνεται καµία τελική απόφα-
ση µέχρι να αξιολογηθεί η κάθε υπόθεση από τις επιτροπές του Υπουργικού 
Συµβουλίου» δήλωσε.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι το κόστος του νέου µουσείου «δεν θα προσέγγιζε 
καν» το αναφερόµενο ποσό ύψους 1,5 δις δολαρίων.
Όµως, η εκπρόσωπος για ζητήµατα τέχνης της αντιπολίτευσης, Penny 
Sharpe, δήλωσε ότι επρόκειτο για «σκάνδαλο». «Η πρόταση περιβάλλεται 
από ένα πέπλο µυστικότητας και η κυβέρνηση Berejiklian αρνείται να εξη-
γήσει το σκεπτικό πίσω από την απόφαση» είπε.

Μέσω της εικονικής πραγµατικότητας, κα-
θίσταται πλέον εφικτή η περιδιάβαση σε 
ένα ακριβές αντίγραφο των καρκινικών 
κυττάρων των καρκινοπαθών, χάρη στην 
πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύ-
χθηκε στο Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας 
Ουαλίας.
Ο αναπληρωτής καθηγητής John McGhee 
διαχειρίζεται το Εργαστήριο Τρισδιάστα-
της Οπτικοποίησης Αισθητικής – όπου 
αναπτύσσεται η τεχνολογία. «Παίρνουµε 
δεδοµένα από τη σάρωση PET του ασθε-
νούς κι έπειτα οπτικοποιούµε τα δεδοµέ-
να» είπε.
Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των 
τρισδιάστατων βιντεοπαιχνιδιών, στη συ-
νέχεια µετατρέπουν τα δεδοµένα σε δια-
δραστική εικονική πραγµατικότητα. «Πλέ-
ον δεν παρατηρείτε κάτι σε µια οθόνη, 
αλλά το κοιτάζετε µε έναν εντελώς καινού-
ριο και συναρπαστικό τρόπο µε ένα σετ 
ακουστικών κεφαλής, κι έτσι είναι σαν να 
βρίσκεστε εκεί, στο κύτταρο, και να περπα-
τάτε µέσα του» είπε ο κ. John McGhee.
«Πρόκειται να βοηθήσει πολύ στη διαδι-
κασία των επιστηµονικών ανακαλύψεων, 
καθώς θα µπορούµε να δούµε πώς συµπε-
ριφέρονται τα κύτταρα µε έναν τρόπο που 
δεν έχουµε δοκιµάσει ποτέ πριν».
Και στο µέλλον, οι ασθενείς µε καρκίνο θα 
µπορούσαν να δουν µια εικονική εκδοχή 
του εαυτού τους και να παρακολουθήσουν 
τη διαδροµή των φαρµάκων µέσω χηµειο-
θεραπειών µέσα στο σώµα τους.
Η καθηγήτρια Maria Kavallaris από το Ιν-
στιτούτο Παιδικού Καρκίνου συµµετέχει 
επίσης στο εν λόγω έργο.
«Φανταστείτε ότι θα µπορείτε να πάτε στον 

γιατρό και να σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι 
στο σώµα σας, ότι θα είναι σε θέση να οπτι-
κοποιήσει το πού βρίσκεται η ασθένεια και 
ποιες είναι οι πιθανές επιλογές θεραπείας» 
είπε. «Αυτό θα βοηθήσει τους ασθενείς να 
αποφασίζουν για τη θεραπεία τους».
Η συγκεκριµένη τεχνολογία θα επιτρέπει 
στους επιστήµονες να συνεργάζονται µε-
ταξύ τους µε έναν εντελώς νέο τρόπο. Θα 
µπορούν να δουλεύουν µε συναδέλφους 
του εξωτερικού, διερευνώντας και σχολιά-
ζοντας ταυτόχρονα το ίδιο εικονικό τοπίο.
«Αυτή η προσέγγιση είναι σχεδόν σαν ένα 
εικονικό επιτόπιο ταξίδι» δήλωσε ο ανα-
πληρωτής καθηγητής McGhee.
Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία µε το 
Κέντρο Αριστείας ARC στο Convergent 
Bio-Nano Science and Technology, και η 
καινοτόµα τεχνολογία δοκιµάζεται ήδη σε 
πανεπιστηµιακούς φοιτητές ιατρικής που 
µαθαίνουν για τον καρκίνο, έτσι ώστε να 
διαπιστωθεί αν βελτιώνει την κατανόησή 
τους.
«Έχουµε πλέον δεδοµένα που δείχνουν, 
τοποθετώντας ένα σετ µικροφώνου-ακου-
στικού και περπατώντας στην εικονική 
πραγµατικότητα, σηµαντική βελτίωση στα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων» δήλωσε ο 
αναπληρωτής καθηγητής McGhee.

Ζητούνται εξηγήσεις από τον Mike 
Baird για τη µετεγκατάσταση  
του Powerhouse Museum

Επανάσταση στην ιατρική από 
το Πανεπιστήµιο της Νέας Νότιας Ουαλίας
Η καθηγήτρια Maria Kavallaris από το Ινστιτούτο  
Παιδικού Καρκίνου συµµετέχει επίσης στο εν λόγω έργο.




