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«Δεν παραιτούμαι» λέει η Υπουργός Υγείας της ΝΝΟ

Η 
υπουργός Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
Jillian Skinner υπερασπίστηκε τους χειρι-
σμούς της σε περιστατικό που συνέβη σε 
ένα νοσοκομείο του Σίδνεϊ και οδήγησε στο 

θάνατο ένα νεογέννητο μωρό ενώ άφησε ένα άλλο 
με «σοβαρές αναπηρίες». Η υπουργός ισχυρίστηκε 
η Bankstown-Lidcombe και η εταιρεία BOC ήταν 
υπεύθυνες για τον έλεγχο της γραμμής αερίου, από 
την οποία χορηγήθηκε υποξείδιο του αζώτου, αντί  
οξυγόνου στα μωρά. Είπε επίσης ότι ο αναισθησιο-
λόγος κάνει τον τελικό έλεγχο αλλά αυτή τη στιγμή 
οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να καθορί-

σουν τι πήγε στραβά. Τα περιστατικά συνέβησαν 
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο - λιγότερο από έξι μήνες 
μετά τις αποκαλύψεις  άλλου σκανδάλου στο Νο-
σοκομείο Σεντ Βίνσεντ του Σίδνεϊ, όπου δεκάδες 
ασθενείς έλαβαν λανθασμένες δόσεις χημειοθερα-
πείας από το 2012. «Αν είχε διαπιστωθεί ότι υπήρ-
ξε συνολική αμέλεια, κάτι δηλαδή που εγώ προσω-
πικά θα μπορούσα έχω κάνει για να αποφευχθούν 
τα λάθη θα είχα παραιτηθεί αλλά είμαι  προληφθεί, 
ότι θα μπορούσε να είναι όταν θα ήθελα να πω 
ότι θα παραιτηθεί, αλλά δεν είμαι πεπεισμένος ότι 
αυτή είναι η περίπτωση σε αυτή την κατάσταση.»

Σε δύο χρόνια φυλάκισης  
καταδικάστηκε η Harriet Wran 
Η Harriet Wran, κόρη του πρώην πρωθυπουργού 
της Νέας Νότιας Ουαλίας Neville Wran, καταδικά-
στηκε σε φυλάκιση δύο ετών, για ληστεία και για 
τη συμμετοχή της σε φόνο. Η 28χρονη  είχε αρ-
χικά κατηγορηθεί για τη δολοφονία του εμπόρου 
ναρκωτικών Daniel McNulty σε συγκρότημα κα-
τοικιών στο Redfern το 2014, αλλά η κατηγορία 
αποσύρθηκε όταν ομολόγησε την ενοχή της σε μι-
κρότερες παραβάσεις . Ο McNulty, ο οποίος ήταν 
48 ετών, έχασε τη ζωή του όταν τον μαχαίρωσαν 
και ο συγκάτοικος του, τραυματίστηκε σοβαρά. Στο 
δικαστήριο κατατέθηκε ότι η Wran ήταν εθισμένη 
στο ναρκωτικό ice κατά τον χρόνο διάπραξης του 
εγκλήματος. Ο Michael Lee και ο Lloyd Edward 
Haines ομολόγησαν την ενοχή τους στο φόνο του 
McNulty. Εκείνη την εποχή ο Lee ήταν ο φίλος της 
Wran και είχε πάει να αγοράσει ναρκωτικά από τον  
McNulty. Καθώς η Wran έχει ήδη παραμείνει στις 
φυλακές για δύο χρόνια, τον επόμενο μήνα θα κά-
νει αίτηση αποφυλάκισης.

Οι διαδηλωτές στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης προσπάθησαν 
να σταματήσουν τη μεταφορά αιτούντος άσυλο

Οικονομικό όφελος έως και 78 δισεκατομμύρια αν εργάζονταν οι άνω των 55 ετών

Τέρνμπουλ: έρευνα σε βάθος για την κακομεταχείριση των νεαρών υπό κράτηση στη Βόρεια Επικράτεια

Διαδηλωτές στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης 
προσπάθησαν να σταματήσουν την μεταφοτά ενός 
αιτούντα άσυλο χθες το πρωί. Ακτιβιστής  της 
ομάδας getup δήλωσαν ότι ο  σουδανικής κατα-
γωγής αιτούντας θα έπρεπε να παραμείνει στην 
στην Αυστραλία για ιατρική θεραπεία. Αρχικά 

οι ακτιβιστές προσπάθησαν να μπλοκάρουν ένα 
φορτηγό που πίστευαν ότι μεταφέρει τον άνθρω-
πο στην είσοδο του αεροδρομίου. «Έχουμε κάνει 
πολλά πράγματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
αισθανόμαστε δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την 
πολιτική ανυπακοή”, ανέφερε ένας ακτιβιστής.

Αν Αυστραλία αυξήσει τη συμμε-
τοχή του εργατικού δυναμικού των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας 
θα μπορούσε να ενισχύσει την οικο-
νομία της με έως και 78 δισεκατομ-
μύρια δολάρια υποστηρίζει μια νέα 
έκθεση για την οικονομία. Η Σου-

ηδία είναι μία από τις χώρες όπου 
περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυ-
σμού της, ηλικίας άνω των 55 ετών, 
συνεχίζουν να εργάζονται. Αν η Αυ-
στραλία ακολουθούσε το ίδιο μοντέ-
λο, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, 
τα οικονομικά οφέλη θα ήταν τερά-

στια. Σύμφωνα μάλιστα με τον ανα-
λυτή Jeremy Thorpe “θα μπορούσε 
να σημειωθεί αύξηση 4,7 τοις εκατό 
του ΑΕΠ». «Είμαστε σε ένα σημείο 
τώρα που μόλις λίγο πάνω από το 
60 τοις εκατό των Αυστραλών ηλι-
κίας 55 έως 64 ετών εξακολουθούν 

να εργάζονται ενώ ο στόχος μας θα 
έπρεπε να είναι να εργάζεται το 74 
με 75 τοις εκατό. Μεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ, η Ισλανδία και η Νέα Ζη-
λανδία έχουν τον υψηλότερο αριθμό  
ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών 
στο εργατικό δυναμικό.

Ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-
νμπουλ ζήτησε την σύσταση βασιλικής 
επιτροπής που θα ερευνήσει τις συν-
θήκες κράτησης ανηλίκων στη Βόρεια 
Επικράτεια μετά τις αποκαλύψεις προ-
γράμματος του ABC. Της ανακοίνω-
σης του πρωθυπουργού προηγήθηκε 
η δήλωση  του Υπουργού της Βόρειας 
Επικράτειας, Άνταμ Γκιλ, στην οποία 
ανέφερε ότι είναι “σοκαρισμένος και 
αηδιασμένος από τα στοιχεία για την 

κακομεταχείρισης που παρουσιάστη-
καν στο πρόγραμμα” και έκανε επίσης 
έκκληση για τη σύσταση βασιλικής 
επιτροπής. Στα οπτικά ντοκουμέντα 
που προβλήθηκαν από το ABC,  βίντεο 
δείχνει μεταξύ άλλων παιδί να φοράει 
κουκούλα και να είναι δεμένο σε κα-
ρέκλα. Ο κ Τέρνμπουλ δήλωσε ότι η 
βασιλική επιτροπή θα συσταθεί σε συ-
νεργασία με την κυβέρνηση της Βόρει-
ας Επικράτειας. Τη θέση της Κυβέρνη-

σης συμμερίζεται και η Ομοσπονδιακή 
Αντιπολίτευση
«Το Εργατικό Κόμμα θα συνεργαστεί 
πλήρως με την κυβέρνηση ώστε να 
συσταθεί μια βασιλική επιτροπή το 
συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η Ανα-
πληρωτής Αρχηγός της Αντιπολίτευ-
σης Τάνια Πλίμπερσεκ και πρόσθεσε 
“η επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει μια 
σειρά ζητημάτων στο σύστημα δικαιο-
σύνης για τους ανηλίκους.»


