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Σήμερα συζητιέται το ζήτημα 
της ευθανασίας στη Γερουσία
Ο ι γερουσιαστές σήµερα δίνουν µια διχαστι-

κή µάχη στα έδρανα της Γερουσίας, σχετι-
κά µε το εάν θα δοθεί στα εδάφη της επι-
κράτειας το δικαίωµα να θεσπίσουν τους 

δικούς τους νόµους για την υποβοηθούµενη, εθε-
λοντική ευθανασία.
Το νοµοσχέδιο υποστηρίζεται από τον γερου-
σιαστή των Φιλελεύθερων ∆ηµοκρατών David 
Leyonhjelm, µε σκοπό να αποκατασταθεί η σχετική 
εξουσία της Καµπέρα και της Βόρειας Επικράτειας.
Ωστόσο, ο γερουσιαστής των Φιλελευθέρων Zed 
Seselja πρόκειται να ψηφίσει κατά της αποκατάστα-
σης του δικαιώµατός τους να νοµιµοποιήσουν την 
εθελοντική ευθανασία. «Μην κάνετε λάθος, εδώ 
δεν πρόκειται για τα δικαιώµατα της επικράτειας, 
πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώµατα» δήλωσε στο 
Fairfax Media.
«Φοβάµαι ότι η ψήφιση του νοµοσχεδίου του γε-

ρουσιαστή Leyonhjelm θα οδηγήσει στο να γίνει 
νόµιµη η υποβοηθούµενη αυτοκτονία στην Καµπέ-
ρα, σε ένα πλαίσιο που δεν παρέχει παρά ελάχι-
στες δικλείδες ασφαλείας».
Ο γερουσιαστής Seselja κατηγόρησε την κυβέρνη-
ση για την υποχρηµατοδότηση του τοµέα της πα-
ρηγορητικής φροντίδας, δηµιουργώντας έναν συν-
δετικό κρίκο ευθανασίας και ιατρικής περίθαλψης. 
«Θα υπερασπιστώ το δικαίωµα των πολιτών της 
Καµπέρα να µη δέχονται πιέσεις ώστε να τερµατί-
σουν τη ζωή τους» είπε.
«Θα αντισταθώ για τους ηλικιωµένους, τα άτοµα µε 
αναπηρία, τους άρρωστους, τους µοναχικούς και 
όλους εκείνους για τους οποίους η ψήφιση της αυ-
τοκαταστροφικής υποβοηθούµενης αυτοκτονίας θα 
κάνει τη ζωή τους να θεωρείται λιγότερο άξια».
Ο γερουσιαστής Leyonhjelm της NΝΟ πιστεύει ότι 
το νοµοσχέδιο έχει αρκετή υποστήριξη, σηµειώνο-

ντας ότι ορισµένοι γερουσιαστές που αντιτίθενται 
στη νοµιµοποίηση της ευθανασίας θα µπορούσαν 
να το ψηφίσουν θεωρώντας το µέρος των δικαιω-
µάτων της επικράτειας.
Ο νέος νόµος, αν ψηφιστεί, θα άρει το νοµοσχέδιο 
του φιλελεύθερου βουλευτή κ. Kevin Andrews του 
1997, το οποίο απαγόρευε στην επικράτεια να θε-
σπίσει δικούς της νόµους για την ευθανασία.
Οι γερουσιαστές του Συνασπισµού και των Εργατι-
κών πρόκειται να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Tεράστια η συµβολή 
των πανεπιστηµίων στην 
οικονοµία της Αυστραλίας
Τα κορυφαία πανεπιστήµια της Αυστραλίας συ-
νεισφέρουν ετησίως περισσότερα από 66 δι-
σεκατοµµύρια δολάρια στην εθνική οικονοµία, 
σύµφωνα µε νέα µελέτη.
Η έρευνα της London Economics, την οποία 
ζήτησε οµάδα οκτώ πανεπιστηµίων, εξέτασε τις 
οικονοµικές επιπτώσεις της πανεπιστηµιακής 
έρευνας, των αποφοίτων, των διεθνών φοιτη-
τών και της απασχόλησης στην οικονοµία της 
Αυστραλίας.
«Είναι η πρώτη φορά που µπορέσαµε να δια-
τυπώσουµε µε σαφήνεια αυτό που γνωρίζαµε 
πάντα: ότι τα πανεπιστήµια είναι κινητήριος µο-
χλός της οικονοµίας και µια πολύτιµη επένδυση 
για τα χρήµατα των φορολογουµένων», δήλω-
σε η διευθύνουσα σύµβουλος της «Go8», Vicki 
Thomson. Η έκθεση δείχνει ότι κάθε υπάλληλος 
σε ένα από την οµάδα των πανεπιστηµίων που 
είναι γνωστά µε το όνοµα  «Go8» δηµιουργεί 2.4 
θέσεις εργασίας στην ευρύτερη κοινότητα. Τα 
πανεπιστήµια Go8 εγγράφουν περίπου 50.000 
διεθνείς φοιτητές ετησίως, αριθµός που συντη-
ρεί 73.030 θέσεις εργασίας τόσο στα πανεπιστή-
µια όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Η έκθεση 
διαπίστωσε επίσης ότι κάθε τρεις εγγραφές διε-
θνών φοιτητών προσθέτουν ένα εκατ. δολάρια 
στην οικονοµία. Η υπεύθυνη των Εργατικών για 
τα ζητήµατα της εκπαίδευσης, Τάνια Πλίµπρεσεκ 
δήλωσε ότι η δραστηριότητα των πανεπιστη-
µίων ήταν πάντα εξαιρετικής σηµασίας για την 
χώρα. Ο πρόεδρος του Go8 και αντιπρύτανης 
του UNSW, καθηγητής Ian Jacobs δήλωσε ότι 
η µελέτη αποδεικνύει ότι η χρηµατοδότηση των 
πανεπιστηµίων αποτελεί απαραίτητη επένδυση.

Ενεργειακή πολιτική: Μονοµαχία Turnbull – Abbott

OMalcolm Turnbull και o 
Tony Abbott φαίνεται να 
παίρνουν θέσεις µάχης, 
καθώς ο πρωθυπουργός 

προωθεί το σχέδιό του να µειώσει 
τις εκποµπές ρύπων και τις τιµές 
της ενέργειας. Έτσι, η µάχη για την 
ενεργειακή πολιτική παίρνει τη µορ-
φή µιας προσωπικής µονοµαχίας 
µεταξύ του Turnbull και του προκά-
τοχού του.
Η σύγκρουση επρόκειτο να γίνει 
χτες ∆ευτέρα, κατά τη σύσκεψη των 
κυβερνητικών βουλευτών για να 
εξετάσουν την Εθνική Ενεργειακή 
Εγγύηση (NEG), το πρόγραµµα µε 
το οποίο ο κ. Turnbull και ο υπουρ-
γός Ενέργειας Josh Frydenberg σκο-
πεύουν να µειώσουν τις τιµές ηλε-
κτρικής ενέργειας, να ενισχύσουν 
την αξιοπιστία της προσφοράς και 
να µειώσουν τις εκποµπές ρύπων.
Η κυβέρνηση είναι πεπεισµένη ότι 
έχει τον απαραίτητο αριθµό βου-

λευτών για να το περάσει, ωστόσο 
µια µικρή και αποφασισµένη οµάδα 
«ανταρτών» υπέρ του άνθρακα, και 
υπέρ των µη ανανεώσιµων πηγών, 
βρίσκεται απέναντί της.
Το διακύβευµα είναι η ενεργειακή 
ασφάλεια που απαιτούν οι επιχει-
ρήσεις και η βιοµηχανία, οι επεν-
δύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας και οι στόχοι για τις εκποµπές 
που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 
συµφωνίας του Παρισιού, όταν ο κ. 

Abbott ήταν πρωθυπουργός.
Ο κ. Turnbull δήλωσε στο Κοινο-
βούλιο ότι η κοστολόγηση του προ-
γράµµατος NEG έχει εγκριθεί από 
την «ανεξάρτητη αξιολόγηση του 
Συµβουλίου Ενεργειακής Ασφάλει-
ας, από τις σχεδόν οµόφωνες γνώ-
µες των βιοµηχανικών οµάδων και 
των επικεφαλής των επιχειρηµατι-
ών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υπο-
στηρίζουν την Εθνική Ενεργειακή 
Εγγύηση για να διασφαλίσουµε ότι 
θα έχουµε πιο προσιτή ενέργεια».
Ωστόσο, ο κ. Abbott κατέστησε 
σαφές ότι δεν υπήρχε περίπτωση 
να τον πείσουν στη συνάντηση της 
∆ευτέρας. Παράλληλα και ο Barnaby 
Joyce δήλωσε ότι θα εξετάσει το εν-
δεχόµενο να εναντιωθεί στη NEG.
«Σίγουρα δεν αποδέχοµαι ότι υπάρ-
χει συντριπτική υποστήριξη εκ µέ-
ρους της κοινοβουλευτικής οµάδας, 
όπως ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός» 
δήλωσε ο κ. Abbott στο ραδιόφω-
νο του Σίδνεϊ 2GB. «Είναι ένα τόσο 
κρίσιµο ζήτηµα για το µέλλον της 
κυβέρνησης, και ένα απολύτως κρί-
σιµο ζήτηµα για το µέλλον της οικο-
νοµίας µας και της χώρας µας».
Ο ίδιος προτείνει µια άποψη που 
αναθεωρεί την αντιµετώπιση της 
καύσης του άνθρακα ως επικίνδυνη. 
«Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι 
ρύπανση, το διοξείδιο του άνθρακα 
είναι φυσικό αέριο. ∆εν είναι ρύ-
πανση, το χρειαζόµαστε για τη ζωή» 
είπε.

Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος της Αδελαΐδας δεν θα 
φυλακιστεί αλλά θα τεθεί σε κατ οίκον περιορισµό
Ο πρώην αρχιεπίσκοπος της Αδελαΐδας, Philip Wilson δεν θα πάει τελικά 
στη φυλακή µετά την καταδίκη του για το κουκούλωµα υπόθεσης σεξουαλι-
κής κακοποίησης παιδιών από έναν παιδεραστή ιερέα στην περιοχή Hunter 
της ΝΝΟ. Ο δικαστής του τοπικού δικαστηρίου του Newcastle, Robert Stone 
αποφάσισε την Τρίτη ότι ο Γουίλσον, 67 ετών, θα εκτίσει την ποινή του µε κατ 
οίκον περιορισµό για 12 µήνες και δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή. Ο Γουίλσον, 
ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από Αρχιεπίσκοπος της Αδελαΐδας τον 
Ιούλιο, δεν έδειξε κανένα συναίσθηµα όταν άκουσε την απόφαση του δικα-
στηρίου. Να σηµειωθεί ότι µετά την καταδίκη του και επί δύο µήνες αρνήθηκε 
να παραιτηθεί από την θέση του υποστηρίζοντας ότι ήθελε να περιµένει το 
αποτέλεσµα της προσφυγής του. Κάτω από αυξανόµενη πίεση των θυµάτων 
σεξουαλικής κακοποίησης και παρέµβαση του πρωθυπουργού που ζήτησε 
από τον Πάπα να τον παύσει, ο Wilson προσέφερε τελικά την παραίτησή του 
ως «καταλύτη για να θεραπεύσει τον πόνο και την αγωνία των θυµάτων». Ο 
κ. ∆ικαστής διαπίστωσε ότι ο Wilson δεν έδειξε καµία τύψη ή διάθεση για 
συγνώµη και το θεώρησε ότι το κύριο κίνητρό του ήταν να προστατεύσει την 
Καθολική Εκκλησία. Είπε επίσης ότι λόγω της ηλικίας, της ψυχικής και σωµα-
τικής κατάστασης του Wilson και του γεγονότος ότι είχε προηγουµένως καλό 
χαρακτήρα, ο κατ οίκον περιορισµός είναι επαρκής ποινή.




