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Έτοιμο το πρώτο αγρόκτημα 
φαρμακευτικής κάνναβης στο Κουίνσλαντ
Π ρος την ολοκλήρωση τους φτά-

νουν οι εργασίες στο πρώτο 
αγρόκτηµα κάνναβης του Κουί-
σλαντ, στην ακτή Sunshine. Τα 

πρώτα φυτώρια φαρµακευτικής κάννα-
βης αναµένεται να εισαχθούν από το 
Ισραήλ µέσα στον επόµενο µήνα, µε την 
κατασκευή να αρχίζει µέσα στο πρώτο 
εξάµηνο του τρέχοντος έτους και στόχο 
την προµήθεια 5.000 Αυστραλών ασθε-
νών. Ο διευθυντής της Medifarm, Adam 
Benjamin και οµοσπονδιακός βουλευτής 
για το Fairfax Ted O’Brien µίλησαν για 
την πρόοδο των εργασιών στην ιστοσε-
λίδα της Medifarm. Οι δηµοσιογράφοι 
που επισκέφτηκαν τη φάρµα υποχρεώ-
θηκαν να υπογράψουν συµφωνίες µη 
γνωστοποίησης, υποσχόµενοι να µην 
αποκαλύψουν τη θέση της εγκατάστασης 
πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων. Στο 
τέλος ενός αγροτικού δρόµου, φράχτες 
υψηλής ασφάλειας µε συρµατόπλεγµα 
περιβάλλουν ένα µεγάλο θερµοκήπιο 
και δεν επιτρέπεται στους δηµοσιογρά-

φους να εισέλθουν. «Η αρχή αδειοδό-
τησης έχει το δικαίωµα να χτυπήσει τις 
πόρτες µας οποιαδήποτε στιγµή της ηµέ-
ρας για να µας επιθεωρήσει», ανέφερε 
ο κ. Μπέντζαµιν.  Όταν οι εργαζόµενοι 
φθάνουν στη φάρµα θα ταυτοποιούνται 
µε σάρωση δακτυλικών αποτυπωµάτων 
και θα περνούν µέσα από ένα µεταλλικό 
περιστροφέα. «Αλλάζουν και στη συνέ-
χεια πηγαίνουν στα ξεχωριστά τµήµατα 
τους, τα οποία ελέγχονται ξανά µε βιοµε-

τρική ανίχνευση δακτυλικών αποτυπω-
µάτων για την πρόσβαση», δήλωσε ο κ. 
Benjamin. Ο Οµοσπονδιακός βουλευτής 
για το Fairfax Ted O’Brien δήλωσε ότι 
οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και ότι η 
κυβέρνηση φιλοδοξεί να καταστήσει την 
Αυστραλία τον νούµερο ένα παγκόσµιο 
παίκτη στη φαρµακευτική κάνναβη.
Την περασµένη εβδοµάδα, ο οµοσπον-
διακός υπουργός Υγείας Greg Hunt ανα-
κοίνωσε αλλαγές στους κανονισµούς 

που θα επιτρέπουν την εξαγωγή φαρµα-
κευτικής κάνναβης. Η κυβέρνηση εκτιµά 
ότι η βιοµηχανία αυτή θα αποφέρει 70 
δισεκατοµµύρια δολάρια έως το 2025. 
Η Medifarm είναι µία από τις τέσσερις 
µόνο φάρµες που έλαβαν άδεια καλλι-
έργειας  κάνναβης στην Αυστραλία. Η 
εταιρεία έχει µια αποκλειστική εταιρική 
σχέση µε την ισραηλινή εταιρεία Tikun 
Olam, η οποία πρωτοστάτησε στην πα-
γκόσµια παραγωγή πριν από 12 χρό-
νια. ∆ιαφορετικά φυτά αναπτύσσονται 
για τη θεραπεία διαφορετικών ιατρικών 
καταστάσεων. «Ενενήντα πέντε τοις εκα-
τό των φαρµάκων που παράγουµε δεν 
έχουν ψυχοτρόπα συστατικά», δήλωσε ο 
κ. Benjamin. Το πρόγραµµα έχει λάβει 
οµοσπονδιακή έγκριση για την δηµι-
ουργία φαρµάκων για τη θεραπεία κατα-
στάσεων που περιλαµβάνουν πόνο που 
σχετίζεται µε τον καρκίνο, ναυτία και 
έµετο, πολλαπλή σκλήρυνση και επιλη-
ψία και για χρήση στην παρηγορητική 
φροντίδα.

Ένας άνδρας βοηθά την αστυνοµία στις έρευνες της για την δι-
αλεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Bobby Stuart Allan 
που πιθανότατα δολοφονήθηκε στην µπροστινή αυλή ενός του 
σπιτιού του στην Καµπέρα. Σε µια δήλωση προς τα µέσα ενη-
µέρωσης, η αστυνοµία της Καµπέρας ανέφερε ότι εξέδωσε δύο 
εντάλµατα έρευνας τη ∆ευτέρα, αφού διαπίστωσε µια σειρά από 
ενδιαφέροντα στοιχεία σε ένα µονοπάτι για ποδηλατιστές στο 
Fisher. Η αστυνοµία κάλεσε επίσης όποιον είδε τον κ. Allan σε 
ένα κοτοπουλάδικο στο Weston Creek το Σάββατο 16 ∆εκεµβρί-
ου, τη νύχτα πριν πεθάνει, να επικοινωνήσει µαζί της. Οι αστυ-
νοµικοί εντόπισαν τον  48χρονο στην πόρτα του γείτονά του µε 
τραυµατισµούς που πιστεύουν ότι ήταν αποτέλεσµα βίαιης επίθε-
σης στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία είχε πάει στο σπίτι των γειτόνων του 
στην οδό Goodenie για να ζητήσει βοήθεια εξαιτίας του τραυµα-
τισµού του. Ο κ. Allan έµενε στην οδό Goodenie 47, σε µικρή 
απόσταση από το σπίτι όπου πέθανε. Τις πρώτες εβδοµάδες µετά 
το θάνατο του, η αστυνοµία είπε ότι ένα αυτοκίνητο που του ανή-
κε θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην έρευνα. 
Ένα Ford Falcon, µε πινακίδα BS8 2FE, έλειπε κατά τη στιγµή 
του θανάτου του και βρέθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου. Την ∆ευτέρα 
η αστυνοµία επανέλαβε ότι η έρευνά της είναι επικεντρωµένη σε 
αυτό το αυτοκίνητο και το άτοµο που το πήρε από το σπίτι του.
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  ΥΣ Ελληνική Ομάδα Φροντιστών  

Η ομάδα υποστήριξης των Ελλήνων Φροντιστών εκτελεί συναντιέται κάθε 3η Δευτέρα του μήνα, 
στις 10 π.μ. Στο Bridgewater House, 11, Berna Street, Canterbury. Τα θέματα των παρακάτω ομάδων 
θα συνοδεύονται από διασκεδαστικές δραστηριότητες  

 στις 15 Ιανουαρίου 2018 "         " 
 στις 19 Φεβρουαρίου "  ", 
 στις 19 Μαρτίου "    
 στις 16 Απριλίου: "     "` 
 στις 21 Μαΐου "        " 
 στις 18 Ιουνίου "   " 

Σας προτρέπουμε να έρθετε στις συναντήσεις μας και σας υποσχόμαστε καινούργιες πληροφορίες 
μέσα από γέλιο και ομαδικές δραστηριότητες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Nektaria στο τηλέφωνο 
(0402890210) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: burwood@onedoor.org.au 
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Κοντά στον διαλεύκανση 
της υπόθεσης του θανάτου 
του Μπόµπι Άλαν η αστυνοµία




