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Μαλκόμ Τέρνμπολ: Εξουσίες στο στρατό 
για να μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία 
κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών επιθέσεων
Ο ι τροµοκράτες είναι πιο πιθανό να χτυπή-

σουν µε αυτοκίνητα, όπλα ή µαχαίρια, καθι-
στώντας απίθανη την πιθανότητα να κλειθεί 
ο στρατός να αντιµετωπίσει κάποιος χτύπη-

µα, παρά τις αλλαγές στη νοµοθεσία που ανακοινώ-
θηκαν χθες. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δίνει στον 
Στρατό την  εξουσία να βοηθάει την Οµοσπονδια-
κή και Πολιτειακή αστυνοµία για την αντιµετώπιση 
τροµοκρατικών επιθέσεων, λέγοντας ότι «είναι ζωτι-
κής σηµασίας η άµυνα µας και η προετοιµασία µας 
σε περίπτωση τροµοκρατικής ενέργειας” Περιτριγυ-
ρισµένος από στρατιώτες των ειδικών δυνάµεων µε 
µάσκες αερίων και βαρύ οπλισµό ο πρωθυπουργός 
Μάλκολν Τέρνµπουλ δήλωσε ότι η αστυνοµία θα 
παραµείνει ο πρωταγωνιστής στην αντιµετώπιση 
τροµοκρατικών επιθέσεων. Ο σκιώδης υπουργός 
Άµυνας Richard Marles δήλωσε ότι το Εργατικό 
Κόµµα υποστήριξε τις αλλαγές στη νοµοθεσία, αλλά 

δήλωσε ότι ο κ. Τέρνµπολ πολιτικοποίησε τον στρα-
τό µε το να χρησιµοποιήσει τους κοµάντος στην τη-
λεοπτική συνέντευξη Τύπου. Ο κ. Τέρνµπουλ έκανε 
την ανακοίνωση από το Στρατόπεδο Holsworthy στο 
Σίδνεϊ, όπου επιθεώρησε το άγηµα των κοµάντος.
Ο κ. Τέρνµπουλ υπογράµµισε ότι η αστυνοµία θα 
παραµείνει η πρώτη δύναµη άµυνας που θα αντιµε-
τωπίζει τα τροµοκρατικά επεισόδια και επεσήµανε 
ότι ακόµη και στο Σίδνεϊ, όπου τα στρατεύµατα των 
ειδικών δυνάµεων είναι εγκατεστηµένα στα στρατό-
πεδα του Holsworthy, θα χρειάζονταν αρκετές ώρες 
για να φτάσουν στο σηµείο επίθεσης και ακόµη πε-
ρισσότερες για να φτάσουν σε άλλες πόλεις της Αυ-
στραλίας.
Αλλά,  είπε ο πρωθυπουργός, εάν ξανασυµβεί περι-
στατικό όπως η πολιορκία του Lindt Cafe, µε τους 
νέους κανόνες οι στρατιώτες θα µπορούν να επέµ-
βουν.

Η Αυστραλία εισέρχεται 
σιγά-σιγά στην αγορά 
της ιατρικής κάνναβης
Τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις που σχε-
τίζονται µε τον τοµέα αυτό,έχουν εισα-
χθεί στο Αυστραλιανό Χρηµατιστήριο

Η κάνναβη αποτελεί ένα από τα περίπου 50 εγκεκριµέ-
να από την αυστραλιανή κυβέρνηση «µητρικά φυτά» που 
θα κλωνοποιηθούν για µελλοντικές καλλιέργειες ώστε να 
χρησιµοποιηθούν στη νεοσύστατη εγχώρια βιοµηχανία 
της ιατρικής µαριχουάνας. «Νοµίζω ότι θα δούµε την Αυ-
στραλία να πρωτοστατεί τόσο στη γεωργική έρευνα όσο 
και στην ιατρική τεχνολογία» αναφέρει ο Peter Crook, δι-
ευθύνων σύµβουλος της Cann Group Limited, ο οποίος 
χορήγησε την άδεια της πρώτης εµπορικής καλλιέργειας 
στην Αυστραλία.
Ακολουθώντας τον Καναδά, το Ισραήλ και πάνω από 
τις µισές αµερικανικές Πολιτείες που νοµιµοποίησαν µε 
ποικίλες προσεγγίσεις τη φαρµακευτική µαριχουάνα, η 
Αυστραλία έκανε γνωστές τις προθέσεις της για την ανά-
πτυξη εγχώριας αντίστοιχης βιοµηχανίας. Ωστόσο, το σύ-
µπλεγµα των κανονισµών που περιορίζουν την πρόσβα-
ση πολλών απεγνωσµένων ασθενών, όπως και η έλλειψη 
εµπιστοσύνης µεταξύ των ιατρών για την συνταγογράφη-
ση του φαρµάκου, αποτελούν εµπόδια. Ενώ η χρήση της 
µαριχουάνας για σκοπούς αναψυχής απαγορεύεται δια 
νόµου επιτρέπεται εντούτοις η ιατρική χρήση της, από 
τότε που έχουν εκδοθεί δώδεκα άδειες που αφορούν από 
την καλλιέργεια και έρευνα µέχρι τη βιοµηχανοποίηση.
Τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τον 
τοµέα αυτό,έχουν εισαχθεί στο Αυστραλιανό Χρηµατιστή-
ριο, ενώ δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια έχουν δεσµευθεί 
για κλινικές δοκιµές που διερευνούν τη θεραπεία κατα-
στάσεων όπως η επιληψία και η ανακούφιση των ασθε-
νών που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο.
Όµως, σε αντίθεση µε τις αγορές που παρέχουν φιλελεύ-
θερη πρόσβαση στους ασθενείς, η Αυστραλία έχει µια 
«πολύ συντηρητική κυβέρνηση» που θέλει ένα ρυθµιστικό 
πλαίσιο, λέει ο Adam Miller, ιδρυτής της BuddingTech. 
«Κάνουν πράγµατα ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες, 
έτσι ώστε όταν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
για να ικανοποιήσουν όχι µόνο την αυστραλιανή κυβέρ-
νηση, αλλά και αυτές άλλων χωρών, όπως και τους ια-
τρικούς φορείς, να µπορούν να εξάγουν τα συγκεκριµένα 
προϊόντα στις χώρες αυτές» πρόσθεσε.
Πέρυσι, ερευνητές του Πανεπιστηµίου Σίδνεϊ εκτίµησαν 
ότι µια νόµιµη εγχώρια ιατρική αγορά θα στοίχιζε, αρχι-
κά, περισσότερο από 100 εκατοµµύρια δολάρια Αυστρα-
λίας ετησίως.  Ο κ. Μίλερ λέει ότι «η απελευθέρωση της 
τοπικής αγοράς απαιτεί τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των ασθενών και την εκπαίδευση των ιατρών, αλλά όχι 
εις βάρος της ακεραιότητας της φαρµακοβιοµηχανίας». 
«Οποιαδήποτε νέα προϊόντα που πρόκειται να διανεµη-
θούν σε µεγάλο αριθµό ασθενών, πρέπει να περάσουν 
από τον ίδιο µηχανισµό που θα περνούσε οποιοδήποτε 
άλλο φάρµακο. Η κάνναβη δεν είναι διαφορετική» προ-
σθέτει. Οι γιατροί αναγνωρίζουν τις ενδεχόµενες ευεργε-
τικές ιδιότητες του φυτού ως προς την πραϋντική φροντί-
δα, την επιληψία και την σπαστικότητα, αλλά παραµένουν 
επιφυλακτικοί εξαιτίας της ευρύτερης χρήσης της, αναφέ-
ροντας περιορισµένες επιστηµονικές αποδείξεις.
«Η κάνναβη υπήρχε από την προϊστορία και αν ήταν η 
πανάκεια για µια ολόκληρη σειρά ιατρικών καταστάσεων, 
όπως υποστηρίζουν µερικοί υπερασπιστές της, τότε θα 
την χρησιµοποιούσαµε εδώ και µεγάλο χρονικό διάστη-
µα» λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αυστραλίας 
(AMA), Μάικλ Γκάνον. Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της 
Roy Morgan το 2015, πάνω από το 90% των Αυστρα-
λών στηρίζουν τη νοµιµοποίηση της µαριχουάνας για 
τους σοβαρά άρρωστους, αλλά οι υποστηρικτές λένε ότι 
ο λόγος που αυτοί αγωνίζονται για αναγνώριση είναι το 
«δαιµονοποιηµένο» παρελθόν. «Είναι πραγµατικά σηµα-
ντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι µπορείτε να πάρετε τα 
ιατρικά οφέλη από τα κανναβινοειδή χωρίς απαραίτητα 
να είστε φτιαγµένοι» λέει ο Iain McGregor, ακαδηµαϊκός 
διευθυντής του Τµήµατος Έρευνας για την Κάνναβη του 
Πανεπιστηµίου Σίδνεϊ.

Σοβαρές ανησυχίες έχει προκαλέσει το γεγονός ότι 
αστυνοµικοί στις ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότω-
σαν την Αυστραλή Τζάστιν Ντάµοντ χωρίς να έχουν 
ενεργοποιήσει τις κάµερες που έχουν οι στολές τους 
για να καταγράφουν τα περιστατικά στα οποία πα-
ρεµβέβουν.

Η Ντάµοντ, µε καταγωγή από το Σίδνεϊ, γνωστή και 
µε το όνοµα Justine Ruszczyk, παρακολούθησε το  
Manly High School και αποφοίτησε από το Πανεπι-
στήµιο του Σίδνεϊ µε πτυχίο Κτηνιατρικής το 2002.

Σύµφωνα µε το προφίλ της στο LinkedIn, τα τελευ-
ταία τρία χρόνια εργαζόταν ως δασκάλα της γιόγκα 
και του διαλογισµού και ως προσωπική προπονή-
τρια.
Ήταν αραβωνιασµένη µε ένα παληκάρι από τη Μι-
νεάπολη, τον Ντον Ντάµοντ και σκόπευε να πα-
ντρευτεί τον επόµενο µήνα.

Ο θετός γιός της, Zach Damond, 22 ετών, δήλωσε 
ότι η µητέρα του κάλεσε την αστυνοµία όταν άκουσε 
ένα θόρυβο στο στενό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι 
τους στο προάστιο του Fulton.

«Κάποια στιγµή ένας αστυνόµικός έβγαλε το όπλο 

του, και πυροβόλισε θανάσιµα µια γυναίκα», ανέφε-
ρε η αστυνοµία.

Η δήµαρχος της Μινεάπολις Betsy Hodges δήλωσε 
«θλιµένη και βαθιά ενοχληµένη από το περιστατι-
κό».

Η κ. Hodges δήλωσε ότι οι κάµερες που φέρουν οι 
αστυνοµικοί στις στολές τους και η φωτογραφική 
µηχανή της οµάδας των αστυµοµικών που εµπλέξ-
κεται στο περιστατικό δεν ήταν ενεργοποιηµένες.

Ο Zach Damond µίλησε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας 
που έγινε για να τιµηθεί η µνήµη της νεκρής και ζή-
τησε  περισσότερες πληροφορίες και διαφάνεια από 
τις αρχές.

«Βασικά η µαµά µου είναι νεκρή επειδή ένας αστυ-
νοµικός πυροβόλησε για λόγους που δεν γνωρίζω 
και ζητώ απαντήσεις», δήλωσε ο κ. Damond και 
πρόσθεσε “ξέρω απλά ότι άκουσε έναν ήχο στο 
δροµάκι δίπλα στο σπίτι µας και κάλεσε την αστυ-
νοµία. Κατά πάσα πιθανότητα πίστευε ότι κάτι κακό 
συνέβαινε.” Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εµπορί-
ου (DFAT) δήλωσε ότι παρέχει προξενική βοήθεια 
στην οικογένεια.

Αυστραλή νεκρή από πυρά αστυνοµικών 
στην Μινεάπολη των ΗΠΑ




