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Ένοχη για πλαστογράφηση πρώην 
υπάλληλος βουλευτή του Wollongong

Επικίνδυνες οι εκπομπές οξειδίου του 
αζώτου από τον σταθμό Liddell

Μ ια πρώην υπάλληλος της βουλευτή του 
Wollongong Noreen Hay κρίθηκε ένοχη στο 
τοπικό δικαστήριο τη ∆ευτέρα για την πλα-
στογράφηση εγγράφων εκλογικού καταλόγου 

πριν από την επιτυχή επανεκλογή της κ. Hay στο νέο 
Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας το 2015.
Η Susan Maree Greenhalgh κρίθηκε ένοχη για πέντε 
κατηγορίες που αφορούν την επίδοση πλαστών εγγρά-
φων σε δηµόσιο λειτουργό µε σκοπό να γίνουν αποδε-
κτά ως γνήσια. Τα αδικήµατα αφορούν πέντε εκλογικές 
καταχωρίσεις στο Wollongong, συµπεριλαµβανοµέ-
νων ονοµάτων και διευθύνσεων, που έχουν υποβλη-
θεί ψευδώς και ανέντιµα.
Η κ. Hay, που εκλεγόταν για χρόνια µε τους Εργατι-
κούς, κατείχε την έδρα του Wollongong από το 2003 
έως το 2016.
Η Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυνοµία (AFP) ει-
σέβαλε στα γραφεία της κ. Hay στην οδό Crown Street 
τον Ιούλιο του 2015 και κατέσχεσε πολλά έγγραφα. 
Ήταν µια επιδροµή που προκλήθηκε από αναφορά της 
Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής τον ∆εκέµβριο 
του 2014 σχετικά µε απάτη εγγραφής στους εκλογι-
κούς καταλόγους και έκνοµη συµπεριφορά.
Η κ. Greenhalgh, που κατηγορήθηκε ως αποτέλεσµα 
αυτής της έρευνας, ήταν ανώτερη αξιωµατούχος υπεύ-
θυνη για το εκλογικό γραφείο της κ. Hay για εννέα 
χρόνια.
Η κ. Hay, πρώην συνδικαλίστρια, ήταν υπεύθυνη για 
την κοµµατική πειθαρχία στο Εργατικό Κόµµα σε πο-
λιτειακό επίπεδο, µέχρι τον Μάιο του 2016, αλλά απο-
µακρύνθηκε εν αναµονή της έκβασης της έρευνας. Τον 

Σεπτέµβριο του 2016 παραιτήθηκε από το Κοινοβού-
λιο και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση της εκλογι-
κής απάτης.
Ο τότε ηγέτης της αντιπολίτευσης, Luke Foley, τον 
Μάιο του 2016 είχε απειλήσει να παραιτηθεί, αν δεν 
αποµακρυνόταν από τη θέση της η κ. Hay. Οι κατηγο-
ρίες εναντίον της κ. Greenhalgh προκάλεσαν µεγάλο 
διχασµό στο κόµµα και η κ. Hay δεν επανήλθε ποτέ 
στην προηγούµενη θέση της. Στην παραίτησή της, είχε 
επικαλεστεί λόγους υγείας. Εκείνη την εποχή περιέ-
γραψε την υπηρεσία της στο Wollongong ως τιµή και 
προνόµιο.
Η ποινή της κ. Greenhalgh θα απαγγελθεί στις 3 Ιου-
λίου.

Και δεύτερος άντρας 
εµπλέκεται στην 
απαγωγή του 12χρονου 
της προηγούµενης 
βδοµάδας
Η αστυνοµία του Κουίνσλαντ έδωσε 
φωτογραφίες στη δηµοσιότητα και κά-
νει έκκληση για πληροφορίες σχετικά µε 
έναν 20χρονο άνδρα, τον Yu (Sunny) 
Zhang, που πιστεύει ότι ζει στο Σίδνεϊ 
κι ότι µπορεί να τους δώσει σηµαντι-
κές πληροφορίες για την απαγωγή ενός 
12χρονου αγοριού από το Gold Coast 
την προηγούµενη βδοβάδα.
Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευµα της 
∆ευτέρας, ο αστυνοµικός επιθεωρητής 
Marc Hogan δήλωσε ότι η αστυνοµία 
πιστεύει ότι ο 20χρονος είναι ο γιος 
του Zhen Jie Zhang, ο οποίος βρέθηκε 
ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του 
Grafton την περασµένη εβδοµάδα, κα-
τηγορούµενος για την απαγωγή του µα-
θητή µε ένα αυτοκίνητο σκούρου χρώ-
µατος, προτού οδηγήσει το παιδί στη 
Νέα Νότια Ουαλία.
Ο 12χρονος µαθητής του Gold Coast, 
ο οποίος απήχθη από το σπίτι του στο 
Mudgeeraba στις 12 Μαΐου, επέστρεψε 
στους γονείς του την επόµενη µέρα µετά 
από πληροφορία που προήλθε από πο-
λίτη. Ωστόσο, ορισµένοι µάρτυρες δή-
λωσαν στην αστυνοµία ότι είχαν δει δύο 
άντρες στο αυτοκίνητο, µε αποτέλεσµα η 
αστυνοµία να ξεκινήσει έρευνα και για 
ένα δεύτερο άτοµο.
Μιλώντας σε δηµοσιογράφους, ο ντε-
τέκτιβ Hogan δήλωσε ότι η αστυνοµία 
«ενδιαφέρεται πολύ» να µιλήσει µε τον 
20χρονο και προέτρεψε όποιον γνω-
ρίζει πού βρίσκεται ο κ. Zhang να επι-
κοινωνήσει µε την αστυνοµία της Νέας 
Νότιας Ουαλίας ή του Κουίνσλαντ.
Έως τα ξηµερώµατα της Τρίτης, υπήρχε 
η πεποίθηση ότι παρέµενε στην περιο-
χή του Σίδνεϊ.
Ο κ. Hogan δήλωσε ότι η αστυνοµία 
σκοπεύει να απαγγείλει στον 20χρονο 
κατηγορίες για την απαγωγή του 12χρο-
νου µαθητή και, όπως είπε, υπάρχει 
ήδη ένταλµα σύλληψης.

Ο παλιός και γερασµένος σταθµός 
ηλεκτροπαραγωγής Liddell επιτρέπε-
ται να εκπέµπει σχεδόν τριπλάσια πο-
σότητα τοξικού οξειδίου του αζώτου 
από αυτή που συνιστάται παγκοσµί-
ως, σύµφωνα µε έγγραφα που κοινο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο του Freedom 
of Information.
Το Liddell, που βρίσκεται στα προά-
στια του δήµου Muswellbrook στην 
κοιλάδα Hunter της Νέας Νότιας Ου-
αλίας, επιτρέπεται να εκπέµπει 1.400 
µικρογραµµάρια οξειδίου του αζώτου 
ανά κυβικό µέτρο, ενώ το διεθνές 
πρότυπο είναι λιγότερο από 500 mg/
m3.
Η εταιρεία ενέργειας AGL προγραµ-

µατίζει να κλείσει το εργοστάσιο πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 
καύση άνθρακα µέχρι το 2022 και να 
αντικαταστήσει το µεγαλύτερο µέρος 
της παραγωγής του µε ανανεώσιµη 
ενέργεια και συσσωρευτές. Το εργο-
στάσιο όπως είναι τώρα λειτουργεί 
εδώ και 47 χρόνια.
Ωστόσο, η εταιρεία έχει δεχτεί έντο-
νες πιέσεις να κρατήσει ανοιχτό το 
Liddell από την οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση, η οποία ισχυρίζεται ότι έτσι 
θα έχουµε χαµηλότερες τιµές ηλεκτρι-
κής ενέργειας και µεγαλύτερη ενερ-
γειακή σταθερότητα.
Τα έγγραφα που έλαβε η 
Environmental Justice Australia απο-

καλύπτουν ότι ένας σταθµός ηλεκτρο-
παραγωγής της ηλικίας του Liddell 
υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε 
να είχε όριο εκποµπής οξειδίου του 
αζώτου 800 mg/m3, ωστόσο η AGL 
υπέβαλε µε επιτυχία στην Αρχή Προ-
στασίας Περιβάλλοντος της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας (EPA) το αίτηµα για αύ-
ξηση των ρύπων.
«Για να το βάλουµε αυτό στο σωστό 
του πλαίσιο, ας γνωρίζουµε ότι ένας 
σταθµός ηλεκτροπαραγωγής στις 
ΗΠΑ οφείλει να κρατήσει τις εκ-
ποµπές κάτω από τα 100 mg/m3» 
δήλωσε ο James Whelan, από την 
Environmental Justice Australia.
Το οξείδιο του αζώτου θεωρείται 
δηλητηριώδες αέριο και είναι γνω-
στό ότι επιδεινώνει τα αναπνευστικά 
προβλήµατα προκαλώντας φλεγµονή 
των αεραγωγών, σε υψηλά επίπεδα. 
Παράλληλα, η µακροχρόνια έκθεση 
µπορεί να βλάψει τη λειτουργία των 
πνευµόνων, να αυξήσει τον κίνδυνο 
εµφάνισης αναπνευστικών προβλη-
µάτων και την εµφάνιση αλλεργιών.
Το ABC προσπάθησε να έρθει σε επα-
φή µε την υπουργό Περιβάλλοντος 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, Gabrielle 
Upton, και µε τον υπουργό Ενέργει-
ας, Don Harwin, αλλά δεν πήρε απα-
ντήσεις.




