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Πόλεµος για τη «σκηνούπολη» του Martin Place
Ένας πόλεµος για τη σκηνούπολη του 

Σίδνεϊ φαίνεται να ξεσπά µεταξύ 
της πρέµιερ της Νέας Νότιας Ουαλίας 
Gladys Berejiklian και της δηµάρχου της 
πόλης Clover Moore, για το ποιος είναι 
αρµόδιος να διαλύσει τη συνοικία των 
αστέγων.
Η κ. Berejiklian τη ∆ευτέρα κατηγόρησε 
τους αστέγους που έχουν κατασκηνώσει 
στη µέση του Martin Place ότι «αρνού-
νται να δεχτούν βοήθεια», περιγράφο-
ντας την κατάσταση ως «απαράδεκτη».
Περισσότερα από 50 άτοµα κατασκηνώ-
νουν έξω από το κτίριο της Τράπεζας της 
Αυστραλίας κάθε βράδυ.
«Το προσωπικό µας τους επισκέφθηκε 
41 φορές... και καλώ την Clover Moore 

να ξεφορτωθεί αυτή τη σκηνούπολη. 
∆εν πρέπει να είναι εκεί. Στη ΝΝΟ 
όποιος θέλει να λάβει βοήθεια θα τη λά-
βει, και την καλώ να δράσει επειδή αυτό 
είναι το σωστό».
Η κυρία Moore, µε τη σειρά της, επιτέθη-
κε στην πολιτειακή κυβέρνηση λέγοντας 
ότι απαιτούνται µακροπρόθεσµες λύσεις 
και κάλεσε την κυβέρνηση Berejiklian 
να «αναλάβει τις ευθύνες της».
«Με ανησυχεί πάρα πολύ ο µεγάλος 
αριθµός των ανθρώπων που κοιµούνται 
σε δύσκολες συνθήκες ή είναι άστεγοι 
στην πόλη µας» είπε.
«∆εν είναι παράνοµο για τους ανθρώ-
πους να είναι άστεγοι – για µερικούς αν-
θρώπους είναι η αναπόφευκτη συνέπεια 

της κρίσης που αφορά την προσιτότητα 
της στέγασης στο Σίδνεϊ».
Η δήµαρχος δήλωσε ότι το δηµοτικό 
συµβούλιο «κάνει περισσότερα από 
οποιαδήποτε τοπική κυβέρνηση».
Ο αυτοαποκαλούµενος «δήµαρχος του 
Martin Place» Lanz Priestley δήλωσε 
στην Daily Telegraph ότι ο «πολιτικός 
πόλεµος των λέξεων» και το «παιχνίδι 
των ευθυνών» δεν βοηθά κανέναν.
«Οι πολιτικοί πρέπει να σταµατήσουν να 
χρησιµοποιούν τους αστέγους ως πολι-
τικό ποδόσφαιρο» είπε.
Ο κ. Priestley ζει έξι µήνες στους δρό-
µους και πριν από λίγες εβδοµάδες απέ-
κτησε το 12ο παιδί του.
«Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι όλα τα 

επίπεδα της κυβέρνησης, την τοπική, 
την πολιτειακή και την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση, τα πήρε ο ύπνος πάνω στο 
τιµόνι και δεν κατάφεραν να αντιµετω-
πίσουν την επικείµενη κρίση της έλλει-
ψης στέγης που τώρα είναι παρούσα, 
ακριβώς εδώ» ανέφερε.
Τον Ιούνιο δόθηκε εντολή εκκένωσης 
της σκηνούπολης από το δηµοτικό συµ-
βούλιο του Σίδνεϊ ώστε να ανοίξει ο 
δρόµος για την κατασκευή ουρανοξύστη 
πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων.
Αλλά παρά τις εντολές του συµβουλίου, 
η «κοινότητα» µεταφέρθηκε στο εµπορι-
κό κέντρο έξω από το κτίριο της Τρά-
πεζας της Αυστραλίας, κάποια µέτρα πιο 
πέρα.

Οµοσπονδιακή κυβέρνηση: 
τα αεροσκάφη είναι ασφαλή
Η κυβέρνηση Turnbull υπερασπίστηκε τα µέτρα ασφα-
λείας των αεροδροµίων εν µέσω προειδοποιήσεων ότι 
υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις στους ελέγχους.
Οι πιλότοι των αεροπορικών εταιρειών εκφράζουν 
ανησυχίες, καθώς το προσωπικό των αεροδροµίων 
που έχει πρόσβαση στα αεροσκάφη, όπως είναι οι 
υπεύθυνοι για την καθαριότητα, οι υπεύθυνοι τρο-
φοδοσίας και οι χειριστές αποσκευών, δεν ελέγχεται 
επαρκώς.
Ο υπουργός Μεταφορών Darren Chester προσφέρθη-
κε να συζητήσει το ζήτηµα µε το σωµατείο των πιλό-
των, αλλά επιµένει ότι τα υπάρχοντα µέτρα λειτουρ-
γούν αποτελεσµατικά, δεδοµένου ότι η επίθεση που 
σχεδιαζόταν µε στόχο επιβατικό αεροπλάνο από το 
Σίδνεϊ αποτράπηκε.
«Τα µέτρα ασφαλείας είναι ισχυρά, ικανά να αποτρέ-
ψουν επιθέσεις» δήλωσε ο Chester στο ραδιόφωνο 
ABC την Πέµπτη.
Επισήµανε ότι στο κοινοβούλιο φέτος εισάγονται νέοι 
νόµοι µε στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας για το 
προσωπικό του αεροδροµίου και επέµεινε ότι η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση στηρίχτηκε στις συµβουλές της 
υπηρεσίας πληροφοριών και τις αντιτροµοκρατικής 
υπηρεσίας.
Η Αυστραλιανή Ένωση Πιλότων Αερογραµµών αµφι-
σβήτησε τους λόγους για τους οποίους τα 5.000 µέλη 
της υποβάλλονται σε αυστηρότερο έλεγχο από ό,τι 
άλλα µέλη του προσωπικού µε πρόσβαση στα αερο-
σκάφη. Επίσης, οι πιλότοι δεν είναι πεπεισµένοι για 
τους ιδιωτικούς εργολάβους που διενεργούν ελέγχους 
ασφαλείας στη θέση κυβερνητικών οργανισµών.
Όπως λένε, αυτά τα ζητήµατα έχουν τεθεί και κατά το 
παρελθόν στην κυβέρνηση, αλλά αγνοήθηκαν.
Η οµοσπονδιακή αστυνοµία εξέφρασε επίσης την ανη-
συχία της για το γεγονός ότι το οργανωµένο έγκληµα 
δρα σε αεροδρόµια και λιµένες και εκµεταλλεύεται 
δελτία ασφαλείας. Ο κ. Chester επιµένει ότι οι εργαζό-
µενοι µε πρόσβαση σε αεροσκάφη πρέπει να κατέχουν 
ταυτότητες αεροπορικής και ναυτικής ασφάλειας.
Υπάρχουν 250.000 κάρτες σε κυκλοφορία, αλλά ο 
υπεύθυνος της ρυθµιστικής αρχής δεν µπορεί να πει 
πόσοι εργαζόµενοι έχουν σταµατήσει την εργασία τους 
και εάν έχουν παραδώσει τις κάρτες τους.
Η Ένωση Εργαζοµένων στις Μεταφορές έχει επίσης 
εκφράσει ανησυχίες για τον υψηλό κύκλο εργασιών 
του προσωπικού: εργαζόµενοι χωρίς άδεια ασφαλείας 
έχουν πρόσβαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
Ο γερουσιαστής Νικ Ξενοφών, ο οποίος πρωτοστάτη-
σε σε πρόσφατη έρευνα για την ασφάλεια των αερο-
µεταφορών, πρόκειται να προτρέψει την κυβέρνηση 
να αντιµετωπίσει τα κενά στην ασφάλεια την επόµενη 
εβδοµάδα, όταν η ολοµέλεια του κοινοβουλίου συ-
γκληθεί ξανά.
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ΗΑνεξάρτητη Επιτροπή 
Εναντίον τής ∆ιαφθοράς 
(ICAC) ανακοίνωσε χθες 
το πρωί την απαλλαγή τού 

οµοσπονδιακού υπουργού Βιοµη-
χανίας, Αθα Συνοδινού, από κάθε 
κατηγορία όσον αφορά στη θη-
τεία του σαν αντιπρόεδρος, πρό-
εδρος και διευθύνων σύµβουλος 
τής Εταιρείας Υδάτων [Australian 
Water Holdings (AWH)].
«Σηµειώνω ότι η ICAC δεν έκανε 
δυσµενή συµπεράσµατα ούτε σχό-
λια εναντίον µου στην Operation 
Credo. Αυτό σηµατοδοτεί το τέλος 
µιας µακράς και περιεκτικής διερ-
γασίας. Ευχαριστώ την οικογένειά 
µου και συναδέλφους που µού συ-
µπαραστάθηκαν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια”, είπε ο κ. Συνοδινός σε δή-

λωσή του.
Η Operation Credo ερεύνησε καταγ-
γελίες διαφθοράς στις Australian 
Water Holdings και Sydney Water 
Corporation που αφορούσαν πολι-
τικούς από το Εργατικό Κόµµα και 
το Λίµπεραλ Πάρτι. Ανάµεσα στα 
κορυφαία στελέχη ήταν ο πρώην 
πρέµιερ στη ΝΝΟ, Μπάρι Ο’ Φά-
ρελ, ο οποίος αθωώθηκε µαζί µε 
τον κ. Συνοδινό.
Η ICAC µε την χθεσινή ανακοίνω-
σή της προτείνει στον Director of 
Public Prosecutions ν’ απαγγείλει 
κατηγορίες για διαφθορά εναντίον 
των τριών Εργατικών πρώην πο-
λιτειακών υπουργών Eddie Obeid 
Snr, Joe Tripodi και Tony Kelly, 
αλλά και τού πολιτικού υπαλλήλου 
Gilbert «Laurie» Brown για ανάρ-

µοστη συµπεριφορά σε δηµόσιο 
αξίωµα, που θεωρείται εγκληµατι-
κή πράξη.  
Η πρέµιερ τής ΝΝΟ, Gladys 
Berejiklian, ανέφερε την ικανοποί-
ησή της για τα συµπεράσµατα τής 
ICAC, που αφορούν τρεις διεφθαρ-
µένους Εργατικούς πρώην υπουρ-
γούς. 
«Αυτό είναι ακόµη ένα παράδειγ-
µα τής περιφρόνησης των πολιτών 
τής ΝΝΟ από την Εργατική πρώην 
πολιτειακή κυβέρνηση που φρόντι-
ζε να γεµίσει τις δικές της τσέπες», 
είπε η κα Berejiklian και τόνισε ότι 
δεν βρέθηκε ένοχος κανείς Λίµπε-
ραλ πολιτικός.
Υπενθυµίζουµε ότι ο Obeid είναι 
φυλακισµένος για ανάρµοστη συ-
µπεριφορά σε δηµόσιο αξίωµα.

Οι τρεις Εργατικοί πρώην πολιτειακοί υπουργοί που κατηγορούνται για διαφθορά. Από αριστερά Tony Kelly, Eddie Obeid Snr και Joe 
Tripodi.




