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Tο πρώην στέλεχος του Εργατικού 
Κόµµατος της ΝΝΟ και υπουργός 
Αλιείας Έντι Οµπέιντ καθώς επί-

σης και ο πρώην υπουργός Φυσικών 
Πόρων Ίαν ΜακΝτόλαντ διατρέχουν 
τον κίνδυνο να αντιµετωπίσουν ποινι-
κές διώξεις αφού η αρµόδια υπηρεσία 
της πολιτειακής κυβέρνησης έκρινε ότι 
είχαν ενεργήσει διεφθαρµένα. 
Αντίθετα η ανεξάρτητη επιτροπή κατά 
της διαφθοράς – µετά από µήνες ερευ-
νών- απάλλαξε τον  πρώην Θησαυρο-
φύλακα της ίδιας κυβέρνησης Έρικ 
Ρόζενταλ από όλες τις κατηγορίες δια-
φθοράς που τον βάραιναν . Η έκθεση 
της επιτροπής δόθηκε χθες Τετάρτη 
στην δηµοσιότητα.
Σύµφωνα µε τον επίτροπο Ντέιβιντ 
Ιππ τα ονόµατα τόσο του Οµπέιτ όσο 
και του ΜακΝτόλαντ πρέπει να εξετα-
στούν περαιτέρω από το Τµήµα ∆η-
µόσιας ∆ίωξης (Department of Public 
Prosecutions) για πιθανή δίωξη τους 
όσον αφορά την συµµετοχή τους στο 
ανθρακωρυχείο του Mount Penny. Πέ-
ραν των δυο προαναφερθέντων ένοχοι 
κρίθηκαν επίσης και ο γιός του πρώ-
του Μωυσής Οµπέιντ, καθώς επίσης οι 
επιχειρηµατίες Τράβερς Ντάνκαν, Τζον 
ΜακΓκούγκαν, Τζον Άντερσον, Τζον 
Κίνγχορν και Ρίτσαρντ Πουλ. 
Πριν την παράδοση της έρευνας ο σύµ-
βουλος της επιτροπής Τζέφρι Γουάτσον 
προειδοποίησε πως αν τελικά αποδει-
χθούν οι κατηγορίες διαφθοράς, τότε 
αυτή κινείται σε πλαίσια που δεν έχουν 
προσπεραστεί από τον καιρό του σκαν-
δάλου του Rum Corps. 
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο κ. 
Macdonald αναγκάστηκε σε µια περί-
πτωση να αρνηθεί ότι ήταν «απατεώ-
νας», ενώ ο κ. Obeid απαντώντας σε 
µια άλλη ερώτηση δήλωσε ότι είχε «ξο-
δέψει περισσότερα χρήµατα από ό, τι ο 
κ. Watson είχε κάνει στη διάρκεια της 

ζωής του. 
Μάλιστα η διαδικασία αποδείχθηκε 
τόσο συγκλονιστική ότι µέλη του κοι-
νού δηµιούργησαν ουρές έξω από τα 
γραφεία του οργανισµού στον έβδοµο 
όροφο του κτιρίου του ICAC µε καρέ-
κλες στο χέρι!
Σύµφωνα πάντα µε τις έρευνες υπάρ-
χουν κατηγορίες ότι το 2008 ο Μα-
κΝτόναλντ «έστησε» την διαδικασία 
υποβολής προσφορών εκµετάλλευσης 
του ανθρακωρυχείο, προκειµένου να 
επωφεληθεί η οικογένεια Οµπέινυ, 
µε το τελικό ποσό να φτάνει τα δεκά-
δες εκατοµµύρια δολάρια.  Παράλλη-
λα, υπάρχουν κατηγορίες ότι ο πρώην 

µποξέρ Λάκι Γκατελλάρι και ο επιχει-
ρηµατίας Ρον Μέντιχ είχαν προσφέρει 
δωροδοκίες στον ΜακΝτόλαντ προκει-
µένου ο τελευταίος να κανονίσει συ-
ναντήσεις µε υψηλόβαθµα στελέχη της 
πολιτειακής κυβέρνησης. Σύµφωνα µά-
λιστα µε την έρευνα, τα δώρα αυτά πε-
ριλάµβαναν τις «υπηρεσίες» µιας πόρ-
νης ονόµατι Τίφανι. 
Ο πρώην υπουργός Έρικ Ρόζενταλ ήταν 
στο κέντρο της Επιχείρησης Indus, η 
οποία ερεύνησε κατηγορίες ότι έλαβε 
έκπτωση αξίας $10,400 για την αγο-
ρά ενός αυτοκινήτου Honda από τους 
Οµπέιντ σε αντάλλαγµα για τις «χάρες» 
που τους είχε προσφέρει.  

Αναµένεται ότι µέχρι τα τέλη Αυγού-
στου ο επίτροπος θα προχωρήσει στην 
παράδοση των αποτελεσµάτων της Επι-
χείρησης Acacia – την τέταρτη στην 
σειρά έρευνα- η οποία επικεντρώνεται 
στην άδεια εκµετάλλευσης άνθρακα  
που παραχώρησε ο ΜακΝτόλαντ σε µια 
εταιρεία που διευθύνεται από πρώην 
«αφεντικό» των συντεχνιών Τζον Μέ-
ιλαντ και άλλους επιχειρηµατίες. Πα-
ράλληλα ο επίτροπος Ντέιβιντ Ιππ θα 
εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει η πολι-
τειακή κυβέρνηση της ΝΝΟ να τροπο-
ποιήσει τους νόµους που αφορούν τα 
µεταλλεία και τον τρόπο συµπεριφοράς 
βουλευτών και υπουργών. 

Ένοχοι για διαφθορά κρίθηκαν οι Obeid και Macdonald

Και καρκίνο του οισοφάγου προκαλεί ο ιός HPV
Τριπλάσιο κίνδυνο να προ-
σβληθούν από καρκίνο στον 
οισοφάγο διατρέχουν όσοι 
προσβάλλονται από τον ιό 
HPV, σύµφωνα µε νέα έρευ-
να που πραγµατοποιήθηκε 
στην Αυστραλία.
Επιστήµονες από το Πανε-
πιστήµιο της Νέας Νότιας 
Ουαλίας µελέτησαν τη σχέση 
που υπάρχει ανάµεσα στην 
παρουσία του ιού και τον 
καρκίνο και διαπίστωσαν ότι 
οι πιθανότητες που έχει κα-
νείς να προσβληθεί από την 
επάρατη νόσο αυξάνονται στο 
τριπλάσιο.
Όπως εξηγούν οι επιστή-
µονες στην έκθεσή τους, η 
οποία δηµοσιεύεται στο επι-
στηµονικό περιοδικό PLOS 
One, συνήθως προκαλείται 
µια συγκεκριµένη µορφή 
καρκίνου του οισοφάγου, η 
οποία ονοµάζεται πλακώδες 
καρκίνωµα οισοφάγου και 
συνήθως εντοπίζεται όταν εί-
ναι ήδη αργά.
Αυτός ο τύπος καρκίνου είναι 
ο πιο συχνός σε ό,τι αφορά 
τον καρκίνο του οισοφάγου 
και παρόλο που στην Αυ-

στραλία είναι σπάνιος, αποτε-
λεί την έκτη πιο συχνή αιτία 
θανάτου από καρκίνο σε ολό-
κληρο τον κόσµο.
Σύµφωνα µε τους επιστήµο-
νες, οι βασικές αιτίες πρό-
κλησης της συγκεκριµένης 
µορφής καρκίνου είναι το κά-
πνισµα και το αλκοόλ, καθώς 
επίσης η κατανάλωση πολύ 
ζεστών ροφηµάτων, µεγάλης 
ποσότητας κόκκινου κρέατος 
και πιθανόν κάποιες περι-
βαλλοντικές τοξίνες που ει-
σέρχονται στον οργανισµό µε 
τις τροφές.
Οι επιστήµονες πιστεύουν 
ότι τα αποτελέσµατα αυτής 
της έρευνας µπορεί να οδη-
γήσουν στην ανάπτυξη ενός 
παγκόσµιου προγράµµατος 
εµβολιασµού.
«Ένα από τα κύρια προβλή-
µατα που υπάρχει σ’ αυτή 
τη µορφή καρκίνου, είναι το 
γεγονός ότι συνήθως εντο-
πίζεται αργά, γι’ αυτό και η 
θνησιµότητα εξαιτίας της εί-
ναι αρκετά µεγάλη», αναφέ-
ρει ο βασικός συντάκτης της 
επιστηµονικής έκθεσης, δρ 
Surabhi Liyanage.




