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Μπάρναμπι Τζόις: πολύ στ’ αριστερά το ABC, 
να απολυθεί η Γιασμίν Αμπντέλ-Μεγκίντ
ΟΜπάρναµπι Τζόις, στην 

εκποµπή Q&A της ∆ευ-
τέρας, έθεσε ζήτηµα 
απόλυσης της Γιασµίν 

Αµπντέλ-Μεγκίντ από το ABC µετά 
την αµφιλεγόµενη ανάρτησή της 
στα κοινωνικά δίκτυα την Ηµέρα 
Anzac, και διερωτήθηκε γιατί οι 
φορολογούµενοι θα πρέπει να συ-
νεχίσουν να χρηµατοδοτούν έναν 
οργανισµό που πάει «υπερβολικά 
προς τα αριστερά».
Η ανάρτηση της Γιασµίν Αµπντέλ-
Μεγκίντ την Ηµέρα Anzac, την 
οποία και βιάστηκε να διαγράψει, 
έλεγε: «∆εν ξεχνάµε (Μανούς, Να-
ουρού, Συρία, Παλαιστίνη)».
Σε µια σπάνια στιγµή σύµπνοιας, 
τόσο ο κ. Τζόις όσο και η οµόλογός 
του των Εργατικών, η αντιπρόε-
δρος της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης Τάνια Πλίµπερσεκ, δήλωσαν 
ότι η εν λόγω ανάρτηση ήταν άπρε-
πη.
Όµως, ενώ η κ. Πλίµπερσεκ απο-
δέχτηκε τη συγγνώµη της µου-
σουλµάνας παρουσιάστριας, ο κ. 
Τζόις έθεσε ζήτηµα απόλυσης από 
το ABC και δήλωσε ότι µετά και 
από αυτό δεν είναι σίγουρος πως 
θα µπορέσει να συνεχίσει να υπο-

στηρίζει την τρέχουσα κυβερνητική  
χρηµατοδότηση του δηµόσιου ρα-
διοτηλεοπτικού φορέα.
Ερωτηθείς από ένα µέλος του 
ακροατηρίου εάν το ετήσιο ποσό 
χρηµατοδότησης του ABC του 1 
δισεκατοµµυρίου δολαρίων θα 
έπρεπε να διοχετευθεί σε άλλους 
τοµείς, ο κ. Τζόις απάντησε ότι 
πολλοί είναι αυτοί που αµφισβη-
τούν την αξία και την αµεροληψία 
του ABC.
«Γιατί τα δολάρια των φορολογου-
µένων µου πρέπει να πηγαίνουν 
σε έναν φορέα που θεωρώ ότι δεν 
κρατά τις σωστές ισορροπίες στις 

πολιτικές του απόψεις;» διερωτή-
θηκε.
Η κυρία Πλίµπερσεκ, από την 
πλευρά της, δήλωσε ότι όλο αυτό 
γίνεται επειδή η κυβέρνηση Τέρ-
νµπουλ σκοπεύει να κόψει κι άλλο 
την ούτως ή άλλως µειωµένη χρη-
µατοδότηση του κρατικού κανα-
λιού προκειµένου να χρηµατοδο-
τήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις 
που έχει θεσπίσει για τις µεγάλες 
επιχειρήσεις.
Μια διαφορετική τοποθέτηση ήρθε 
από τη Λόρα Ντεµάσι που επίσης 
συµµετείχε στο πάνελ, κοινωνική 
ερευνήτρια και διευθύντρια του 
ανεξάρτητου οργανισµού έρευνας 
της αγοράς Ipsos:  
«Ας αφήσουµε τα περί αριστερής 
και δεξιάς πτέρυγας, πολλοί άν-
θρωποι παρακολουθούν το ABC 
όχι για τις ειδήσεις ή τις πολιτικές 
του αναλύσεις αλλά για τα πολλά 
άλλα ενδιαφέροντα προγράµµατά 
του» είπε, συµπληρώνοντας ότι η 
γνώµη του κοινού που καταγράφει 
η εταιρεία της είναι πως το ABC 
αποτελεί µια ευχάριστη εξαίρεση 
ποιότητας στο νέο, αναµορφωµένο 
τοπίο των ΜΜΕ των τελευταίων 
5-10 χρόνων.

Ιαπωνικό αεροπλανοφόρο σαλπάρει «για 
να συνοδεύσει πολεµικά πλοία των ΗΠΑ»
Αυξάνεται η ένταση στη γειτονιά µας

Ένα ιαπωνικό αντιτορπιλικό άφησε το πρωί της ∆ευτέρας το λιµάνι Γιο-
κοσούκα κοντά στο Τόκιο µε αποστολή να συνοδεύσει αµερικανικά πολε-
µικά πλοία, καθώς η Ιαπωνία ενισχύει τον στρατιωτικό της ρόλο εν µέσω 
αυξηµένης έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.
Αργότερα την ίδια µέρα επρόκειτο να συναντηθεί και να συνοδέψει ένα 
αµερικανικό πλοίο ανεφοδιασµού στον Ειρηνικό Ωκεανό νότια του Τό-
κιο, µια νέα αποστολή στο πλαίσιο της νέας νοµοθεσίας για την ασφάλεια 
που επέτρεψε στις ένοπλες δυνάµεις της Ιαπωνίας να διαδραµατίσουν µε-
γαλύτερο ρόλο σε υπερπόντια κλίµακα, σύµφωνα µε ιαπωνικά ρεπορτάζ.
Ιαπωνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το αµερικανικό πλοίο ανεφοδιασµού ανα-
µένεται να ανεφοδιάσει µε καύσιµα άλλα αµερικανικά πολεµικά πλοία, 
συµπεριλαµβανοµένης της οµάδας κρούσης USS Carl Vinson που βρί-
σκεται στην περιοχή.
Η µοναδική ανακοίνωση του υπουργείου Άµυνας της Ιαπωνίας ήταν ότι 
το Izumo αναχώρησε τη ∆ευτέρα για να συµµετάσχει σε ένα διεθνές ναυ-
τικό γεγονός στη Σινγκαπούρη στις 15 Μαΐου.
Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί καθώς η Βόρεια Κορέα προωθεί το βαλλιστι-
κό και πυρηνικό της πρόγραµµα αψηφώντας τις διεθνείς κυρώσεις, ενώ 
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ προειδοποιεί για τη δυνητική απειλή που 
αποτελεί η Πιονγιάνγκ για άλλες χώρες.
Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα άρχισαν επίσης να εγκαθιστούν ένα σύστηµα 
αντιπυραυλικής άµυνας το οποίο υποτίθεται ότι θα είναι µερικώς λει-
τουργικό µέσα σε λίγες µέρες.

Προϋπολογισµός 2017: 

Εξοικονόµηση µέσω 
γενόσηµων φαρµάκων
Οι Αυστραλοί θα δουν να τους συνταγογραφούνται όλο 
και περισσότερα γενόσηµα αντί επώνυµων φαρµάκων, 
σύµφωνα µε αλλαγές που θα κοινοποιηθούν κατά τη συ-
ζήτηση για τον προϋπολογισµό την επόµενη εβδοµάδα.
Η κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει το λογισµικό συντα-
γογράφησης που χρησιµοποιούν οι γιατροί, µε την προ-
επιλεγµένη ρύθµιση µετατοπισµένη στη δραστική ουσία.
Οι γιατροί θα είναι σε θέση να συνταγογραφήσουν και 
συγκεκριµένες µάρκες φαρµάκων, αλλά στο πλαίσιο του 
νέου καθεστώτος «εξαίρεσης» («opt-out») η δραστική 
τους ουσία θα πρέπει να διαφέρει από την κοινή ονοµα-
σία. Η εξοικονόµηση στον προϋπολογισµό από αυτή την 
αλλαγή υπολογίζεται στο 1,8 δις δολάρια.
Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Γκρεγκ Χαντ δήλωσε ότι 
οποιαδήποτε εξοικονόµηση χρηµάτων θα επενδυθεί εκ 
νέου στο Πρόγραµµα Φαρµακευτικών Παροχών (PBS) 
µε την εισαγωγή νέων φαρµάκων στη λίστα.
«Η δική µας δέσµευση είναι ότι οι συνταγές πάντα θα 
ελέγχονται 100% από γιατρό. Αυτό ίσχυε µέχρι τώρα 
και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει» είπε. «Η επανεπένδυση 
στο PBS σηµαίνει περισσότερα φάρµακα µε χαµηλότερο 
κόστος και καλύτερη υγειονοµική περίθαλψη για όλους 
τους Αυστραλούς». 

Οι γιατροί ανησυχούν
Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αυστραλίας (ΑΜΑ) αντιτίθεται 
στην αναγκαστική  συνταγογράφηση γενοσήµων.
«Η αναγκαστική προεπιλογή ενός γενοσήµου όταν θα 
συνταγογραφούµε για τους ασθενείς µας δεν θα είναι 
προς το συµφέρον του ασθενούς» δήλωσε ο αντιπρόε-
δρος του AMA Τόνι Μπάρτοουν.
«Ξέρουµε τους ασθενείς µας, τις ιδιαιτερότητές τους και 
τι είναι αποτελεσµατικό για  τον καθένα ξεχωριστά». 




