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Το έμα η  ευ ανα α  ι ά ει 
ην οιν  ν μη αι ουλευ έ  η  ΝΝΟ

Οι πολιτικές ηγεσίες της 
ΝΝΟ ετοιµάζονται για δι-
άλογο µε άτοµα και οργα-
νώσεις που ενδιαφέρονται 
για την νοµιµοποίηση της 
ευθανασίας, ενώ µία δια-
κοµµατική επιτροπή έχει 
ήδη σχεδιάσει σχετικό νο-
µοσχέδιο που θα γνωστο-
ποιηθεί τον άλλο µήνα και 
αναµένεται να συζητηθεί 
στην πολιτειακή βουλή.
Η εν λόγω επιτροπή σχε-
διάζει ότι θα παρουσιάσει 
προς έγκριση στην Άνω 
Βουλή το σχέδιο νόµου 
που θα επιτρέπει την πα-
ροχή νόµιµης βοηθείας 
προς αποχώρηση από 
τη ζωή σε άτοµα µε ανίατες ασθένειες, τα οποία 
επιθυµούν να οδηγηθούν σ’ ένα ανώδυνο θάνατο 
-αντί να τον περιµένουν υποφέροντας! Η επιθυµία 
αυτή (προφανώς αντιχριστιανική, αφού πρόκειται 

περί αυτοκτονίας) διχάζει 
την κοινή γνώµη, αλλά και 
αυτή των εκλεγµένων βου-
λευτών της Πολιτείας!
Παράλληλα, τόσο ο πρέ-
µιερ ΝΝο, Μάϊκ Μπαίρντ, 
όσο και ο αρχηγός της 
Αντιπολίτευσης Λουκ 
Φόλυ, τάσονται ενάντια 
στην αλλαγή του νόµου 
που δεν επιτρέπει την 
«νοµιµοποίηση της υπο-
βοηθούµενης αυτοκτονί-
ας». Οπότε το όλον θέµα 
αναµένεται να οδηγηθεί 
στην κάτω βουλή προκει-
µένου η σχετική πρόταση 
να εγκριθεί, ή ν’ απορρφι-
φθεί από τους εκλεγµένους 

βουλευτές της Πολιτείας.
Τα επιχειρήµατα της πλευράς που υποστηρίζει την 
ευθανασία, είναι αρκετά ισχυρά. Το ίδιο ισχυρά 
όµως και της πλευράς που την απορρίπτει, επικα-

λούµενη τις περιπτώσεις υπερηλίκων και άρρω-
στων ατόµων που νοιώθουν ότι η κατάστασή τους 
βαρύνει την οικογένειά τους και γι’ αυτό κυρίως 
«ποφασίζουν» να πεθάνουν!
Υπενθυµίζεται ότι προ 10ετιάς η Αγγέλικα Έλλιοτ 
έφυγε από το Σύδνεϋ µε τον άνδρα της Τζων, προ-
κειµένου να τον βοηθήσει να τερµατίσει την ζωή 
του στην Ελβετία, όπου η ευθανασία είναι νόµιµη!

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πεπειραμένοι υπάλληλοι

για µερική και ολική απασχόληση
για να εργασθούν σε take away shop 

(Souvlaki Bar) στο Brighton Le Sands.
Για περισσότερες πληροφορίες

τηλεφωνήστε 0418 675 848
και ζητήστε τον Γιάννη.

ΜΕ 54% - 46% ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ

ημο πη η  λα ο
ια ον πρ υπουρ

Η κατακραυγή για τα ταξί-
δια των υπουργών και το 
αµφισβητούµενο σύστη-
µα τού Centrelink γύρω 

από τα εισοδήµατα των συνταξι-
ούχων είχε αρνητικές συνέπειες 
στην κυβέρνηση Τέρνµπολ, σύµ-
φωνα µε πρόσφατη δηµοσκόπη-
ση.
∆ηµοσκόπηση τής Reachtel για 
λογαριασµό τής οµάδας ακτιβι-
στών GetUp! πριν την παραίτηση 
τής υπουργού Υγείας Σούζαν Λι 
και ενώ κυριαρχούσαν τα προ-
βλήµατα γύρω από το Centrelink, 
έδειξε αύξηση στη δηµοτικότη-
τα τού Εργατικού Κόµµατος στο 
54% έναντι 46% για τους Λίµπε-
ραλ.
Αν και οι Λίµπεραλ µοιράστηκαν 

µε τους Εργατικούς τις ψήφους 
πρώτης επιλογής µε 32%, η 
αντιπολίτευση κέρδισε την πλει-
οψηφία των «αναποφάσιστων» 
µε 33.3% έναντι 19.4% και µε 
τους υπόλοιπους να δείχνουν 
την προτίµησή τους στο Εργατι-
κό Κόµµα.
Στη δηµοσκόπηση συµµετείχαν 
2126 άτοµα που εστίασαν τις 
ψήφους τους στο πρόβληµα µε το 
Centrelink που έστειλε 200.000 
προειδοποιήσεις για πιθα-
νές υπερπληρωµές συντάξεων. 
Οµως χιλιάδες συνταξιούχοι δι-
αµαρτύρονται πως οι εκτιµήσεις 
τού Centrelink για τα εισοδήµατά 
τους είναι λανθασµένες και δεν 
πρέπει να επιστρέψουν χρήµατα 
από τις συντάξεις τους.

Η Εργατική αρµόδια σκιώδης 
υπουργός, Λίντα Μπέρνι, επα-
νειλληµµένα κάλεσε την κυβέρ-
νηση να σταµατήσει το αµφιλε-
γόµενο σύστηµα τού Centrelink 
µέχρι να ανακοινώσει τα πορί-
σµατά του ο Συνήγορος τού Πο-
λίτη (Ombdusman) ύστερα από 
τις έρευνές του για το σύστηµα. 
Στο µεταξύ, ο πρωθυπουργός 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ προσπαθεί 
να µετριάσει τις απώλειες από τα 
σκάνδαλα υπουργών του µε την 
αποδοχή τής παραίτησης από 
την Σούζαν Λι και την εφαρµογή 
νέου συστήµατος για την µηνιαία 
καταγραφή των δαπανών από 
υπουργούς που θα ελέγχει µια 
ανεξάρτητη επιτροπή.




