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Νέο τεστ Αυστραλών ερευνητών για την 
ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών

Μετά από 5 χρόνια η Julie 
Bishop επισκέπτεται το Τιμόρ

Η νίκη των Εργατικών το Σούπερ Σάββατο 
προβληματίζει για τις επιλογές του Turnbull

Η υπουργός Εξωτερικών Julie Bishop 
θα είναι η πρώτη Αυστραλή υπουρ-
γός που θα επισκεφθεί, στο πλαίσιο 
περιοδείας της στην Ασία, το Ανα-
τολικό Τιµόρ πέντε χρόνια µετά την 
υπογραφή µιας ναυτικής συνθήκης 
συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών.
Η κ. Bishop πρόκειται να επισκεφθεί 
το Ανατολικό Τιµόρ, τη Μαλαισία, τη 
Σιγκαπούρη και την Ινδονησία από τις 
29 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου και θα 
επιβεβαιώσει τη δέσµευση της Αυστρα-
λίας προς τους περιφερειακούς γείτο-
νές της στη νοτιοανατολική Ασία.
«Θα συζητήσουµε την εµβάθυνση 
της συνεργασίας µας στον τοµέα της 
ασφάλειας, της ανάπτυξης και της οι-
κονοµίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφά-
λαιο στη σχέση Αυστραλίας-Τιµόρ-
Λέστε» είπε η κ. Bishop σε δήλωσή 
της την Κυριακή.
Οι δύο χώρες υπέγραψαν πρόσφατα 
µια συνθήκη για τη δηµιουργία µόνι-
µων θαλάσσιων συνόρων.

Η επίσκεψη της κ. Bishop στη Μα-
λαισία θα είναι η πρώτη υπουργική 
επίσκεψη από τότε που η χώρα αυτή 
είχε την πρώτη της αλλαγή κυβέρνη-
σης µετά την ανεξαρτησία της Μαλαι-
σίας το 1957.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, 
η βουλευτής του Εργατικού Κόµµα-
τος Penny Wong δήλωσε ότι η σχέση 
µεταξύ Αυστραλίας και Τιµόρ-Λέστε 
ήταν τεταµένη και επέκρινε την έλλει-
ψη επισκέψεων σε κυβερνητικό επί-
πεδο µέχρι τώρα.
«Κατά την επίσκεψή µου στο Τι-
µόρ-Λέστε το 2017 ήταν σαφές ότι 
η σχέση µας θα είχε ωφεληθεί από 
µια στενότερη δέσµευση» ανέφε-
ρε η γερουσιαστής Wong. «Αν κά-
ποιος υπουργός από τις κυβερνήσεις 
Abbott ή Turnbull έκανε µια τέτοια 
επίσκεψη ανά πάσα στιγµή τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια, αυτό το αγκάθι στη 
σχέση µας θα µπορούσε να ξεπερα-
στεί πολύ νωρίτερα».

Τ ο Εργατικό Κόµµα κέρδισε 
τις έδρες του Braddon, του 
Longman, του Perth και του 
Fremantle, ενώ η Συµµαχία 

του Κέντρου κέρδισε τους Liberals 
στην έδρα του Mayo.
Ο αρχηγός των Εργατικών Bill 
Shorten δήλωσε ότι τα αποτελέσµα-
τα είναι ένα σηµάδι ότι το κόµµα του 
θα κερδίσει και τις επόµενες οµο-
σπονδιακές εκλογές, ωστόσο ο πρω-
θυπουργός κ. Turnbull δεν φάνηκε 
να ασπάζεται αυτή την ανάλυση την 
Κυριακή.
«Βλέπω ότι ο Bill Shorten αντιδρά 
σαν να έχει κερδίσει το Παγκόσµιο 
Κύπελλο» είπε. «∆εν υπάρχουν πολ-
λά για τα οποία πρέπει να πανηγυρί-
ζει το Εργατικό Κόµµα».
Ο κ. Shorten αµφισβήτησε τον χαρα-
κτηρισµό του αλαζόνα που του απηύ-
θυνε ο κ. Turnbull και υποστήριξε 
ότι το αποτέλεσµα των επαναληπτι-
κών εκλογών αντανακλά τις ανησυ-
χίες των ψηφοφόρων σχετικά µε το 
σύστηµα υγείας.

«Αν ο Malcolm Turnbull πιστεύει ότι 
οι Αυστραλοί είναι ευχαριστηµένοι 
µε το σύστηµα υγειονοµικής περί-
θαλψης για του οποίου τη χρηµατο-
δότηση φροντίζει, είναι πολύ µακριά 
από την πραγµατικότητα».
Το µεγαλύτερο σοκ για τον Συνα-
σπισµό προήλθε από την έδρα του 

Longman στο Queensland, όπου ο 
υποψήφιος Trevor Ruthenberg συ-
γκέντρωσε περίπου το 28% των 
ψήφων, ενώ αντίθετα οι ψήφοι των 
Εργατικών δείχνουν πιθανές σηµα-
ντικές απώλειες εδρών για τον Συνα-
σπισµό στις οµοσπονδιακές εκλογές.
Ωστόσο αυτό ο κ. Turnbull το υποτί-

µησε, επιµένοντας ότι το αποτέλεσµα 
στο Longman ήταν µια «µέση ή συµ-
βατική αµφιταλάντευση σε µια εκλο-
γική διαδικασία».
Ο Συνασπισµός έχασε και στις τρεις 
έδρες που αµφισβήτησε στις εκλογές 
του Σαββάτου, και ως εκ τούτου ο κ. 
Turnbull υποσχέθηκε να εξετάσει 
«σοβαρά, προσεκτικά και ταπεινά» τα 
αποτελέσµατα.
Η δραµατική πτώση του LNP στο 
Longman, καθώς και οι άλλες ήττες, 
προκάλεσε συζήτηση σχετικά µε το αν 
ο Συνασπισµός πρέπει να απορρίψει 
το σχέδιό του να µειώσει τον συντε-
λεστή φορολογίας επιχειρήσεων, 
καθώς ο κ. Shorten επανειληµµένα 
έχει υποστηρίξει ότι το κόµµα του θα 
επιλέξει τις δαπάνες για την υγεία και 
την εκπαίδευση αντί να δώσει τέτοιου 
είδους φορολογικές ελαφρύνσεις.
Την Κυριακή, πάντως, ο κ. Turnbull 
είπε ότι η κυβέρνηση παραµένει 
αποφασισµένη να διασφαλίσει την 
ανταγωνιστικότητα του φορολογικού 
συντελεστή της Αυστραλίας.

Ένα νέο διαγνωστικό τεστ που σχεδι-
άστηκε στη Μελβούρνη µε στόχο την 
ανίχνευση του καρκίνου των ωοθη-
κών θα είναι σε θέση να βοηθήσει 
εκατοντάδες Αυστραλιανές γυναίκες, 
αναφέρει σχετική έκθεση, και πρό-
κειται να δοκιµαστεί από Αυστραλές 
γυναίκες που παρουσιάζουν υψηλό 
κίνδυνο για το συγκεκριµένο είδος 
καρκίνου.
Περίπου 300 γυναίκες της Βικτόριας 
και της Νότιας Αυστραλίας που φέ-
ρουν τα γονίδια BRCA1 ή BRCA2, γε-
γονός που τις κατατάσσει στον πλη-
θυσµό µε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης 
καρκίνου των ωοθηκών, πρόκει-
ται να προσληφθούν για τη δοκιµή 
του τεστ, αναφέρουν οι News Corp 
Australia.
Ο Andrew Stephens του Ινστιτούτου 
Ιατρικών Ερευνών του Hudson είναι 
αισιόδοξος ότι το τεστ, µε την ονοµα-
σία Active Ratio Test, πρόκειται να 
συµβάλλει σηµαντικά στην ανίχνευ-

ση αυτού του καρκίνου.
«Τελικά ελπίζουµε να εντοπίσουµε 
προκαρκινικές αλλοιώσεις, µε τον 
ίδιο τρόπο που το τεστ Pap µπορεί 
να ανιχνεύσει πρώιµες αλλαγές στον 
καρκίνο του τραχήλου της µήτρας» 
δήλωσε ο Dr Stephens στην Herald 
Sun.
«Αρχικά θα θέλαµε να διαπιστώσου-
µε αν θα µπορούσε να χρησιµοποιη-
θεί ως εργαλείο ελέγχου για την πα-
ρακολούθηση των γυναικών υψηλού 
κινδύνου, ώστε να γνωρίζουν εάν 
χρειάζονται προληπτική χειρουργική 
επέµβαση. Στην ιδανική περίπτωση, 
όµως, θέλουµε το τεστ αυτό να απο-
τελεί µέρος ενός προγράµµατος ρου-
τίνας για τις γυναίκες».
Το Ίδρυµα Ερευνών για τον Καρκίνο 
των Ωοθηκών τη ∆ευτέρα επρόκειτο 
να ανακοινώσει την πρόθεσή του να 
συνεισφέρει στο τεστ µε το ποσό των 
σχεδόν 900.000 δολαρίων.




