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Οι Ένοπλες ∆υνάµεις καλούνται 
να ψάξουν για το χαµένο φορτίο

Έως το 90 τοις εκατό του περιεχοµέ-
νου των κοντέινερ που έπεσαν από 
φορτηγό πλοίο σχεδόν πριν από 
δύο εβδοµάδες έχουν καθαριστεί, 

λένε οι αρχές. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν 
θα εξακολουθούν να ξεβράζονται στην ξηρά 
άλλα υπολείµµατα.
Η Roads and Maritime Services (RMS) δή-
λωσε ότι έχουν συγκεντρωθεί 750 κυβικά µέ-
τρα εµπορευµάτων, µε την προσοχή τώρα να 
στρέφεται σε δύσκολα τµήµατα των ακτών της 
µεσοβόρειας ακτής.
Με τα 81 από τα 83 συνολικά κοντέινερ να 
µην έχουν εντοπιστεί ακόµα, η RMS υπέβαλε 
αίτηµα στις Ένοπλες ∆υνάµεις της Αυστραλί-
ας να αναζητήσουν τα εµπορευµατοκιβώτια 
και να διερευνήσουν τρόπους για την ανάκτη-
σή τους.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του RMS Angus 
Mitchell είπε ότι όσα εµπορεύµατα περισυλ-
λέχθηκαν µέχρι τώρα ανήκουν σε 14 από τα 
κοντέινερ του πλοίου. Είπε ότι ήταν άγνωστο 
αν το υπόλοιπο περιεχόµενο των εµπορευµα-
τοκιβωτίων θα έφτανε αργότερα στις ακτές ως 
σκουπίδια.
«Ίσως να έχουν καλυφθεί από άµµο, αλλά οι 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες µπορεί να τα 
σπάσουν, οπότε δεν µπορούµε να είµαστε βέ-
βαιοι για τίποτα» δήλωσε. «Γνωρίζουµε ότι η 
κατάστασή τους θα επιδεινωθεί µε την πάρο-

δο του χρόνου, γι’ αυτό είναι σηµαντικό να 
δούµε αν µπορούµε να τα εντοπίσουµε και 
έπειτα να βρούµε τρόπους για να τα ανακτή-
σουµε».
«Είµαστε αρκετά σίγουροι ότι το µεγαλύτε-
ρο µέρος της επιφάνειας της θάλασσας είναι 
καθαρό σε αυτό το στάδιο και η εστίασή µας 
τώρα στρέφεται στα εµπορεύµατα που έχουν 
ξεβραστεί στα βράχια της ακτής».
Ο κ. Mitchell δήλωσε ότι δεν υπάρχει ηµε-
ροµηνία λήξης για την επιχείρηση καθαρι-
σµού, η οποία εκτείνεται σε µήκος άνω των 
400 χιλιοµέτρων στην ακτή της Νέας Νότιας 
Ουαλίας από το Newcastle προς το βόρειο 
τµήµα του Coffs Harbour. Ο καθαρισµός κο-
στίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια την ηµέρα, 
τα οποία θα καταβληθούν από την ασφάλεια 
του πλοίου. Ο κ. Mitchell δήλωσε ότι ο εντο-
πισµός των χαµένων εµπορευµατοκιβωτίων 
αποτελεί προτεραιότητα ΚΑΙ για να µπορέσει 
η εµπορική βιοµηχανία αλιείας να λειτουργή-
σει µε ασφάλεια.
Μια αλιευτική µηχανότρατα την περασµένη 
εβδοµάδα ανέφερε ότι είχε χτυπήσει πάνω σε 
ένα κοντέινερ στα ανοιχτά της ακτής του Port 
Stephens, σε έναν τόπο αλιείας που κανονικά 
ήταν ελεύθερος από εµπόδια.
Το εµπορικό πλοίο YM Efficiency έχασε τα 
κοντέινερ ενώ έπλεε µε άσχηµες καιρικές 
συνθήκες στις 31 Μαΐου.

Έφηβη έπαθε ηλεκτροσόκ κοντά 
στα έργα του τραµ στο Σίδνεϊ
Ένα 15χρονο κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ περπατούσε κοντά σε ένα 
«εκτεθειµένο καλώδιο» στα έργα κατασκευής του τραµ στο εµπορικό κέντρο 
του Σίδνεϊ. Την Κυριακή το µεσηµέρι η Anna Lambden ήταν µε φίλους 
της στην περιοχή, όταν τα άβολα ψηλά τακούνια της την ενόχλησαν, τα 
έβγαλε και περπάτησε προς τον σταθµό των τρένων φορώντας µόνο τις 
κάλτσες της, που ήταν υγρές. Καθώς περίµενε στη διασταύρωση των οδών 
George και Ultimo κοντά στο Haymarket, ένιωσε έναν ξαφνικό κλονισµό 
που έµοιαζε σαν να τη διαπερνούσαν καρφίτσες. «Το ένιωσε να ξεκινά από 
τα πόδια της και στη συνέχεια ανέβηκε προς τα πάνω» δήλωσε η µητέρα 
της Viola Morris. «Ούρλιαζε, και έπειτα έπεσε κάτω, σε εµβρυϊκή στάση, µε 
τα πόδια της λυγισµένα στο πλάι».
Η κ. Morris είπε ότι αρκετοί περαστικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν, 
αλλά όταν την άγγιζαν πάθαιναν κι εκείνοι ηλεκτροσόκ. Κλήθηκε ασθενο-
φόρο και η Anna οδηγήθηκε στη Βασιλική Κλινική Prince Alfred, όπου οι 
γιατροί τής είπαν ότι οι τραυµατισµοί της ήταν ανάλογοι «µιας βιοµηχανι-
κής ποσότητας ηλεκτρισµού» είπε η κ. Morris. «Είναι πραγµατικά συγκλο-
νισµένη, νόµιζε ότι θα πέθαινε». Η κ. Morris είπε ότι, σύµφωνα µε τους 
γιατρούς, το ότι η κόρη της επέζησε του αρχικού σοκ δείχνει ότι δεν θα 
υπάρξει διαρκής επίδραση από το περιστατικό στον οργανισµό της.
Ωστόσο, η Anna αντιµετώπισε προβλήµατα και µέχρι τη ∆ευτέρα το βράδυ 
ο πόνος δεν την άφηνε να κοιµηθεί, οπότε επέστρεψε στο νοσοκοµείο για 
θεραπεία πριν πάρει για δεύτερη φορά εξιτήριο. «Η ιδέα ότι ένα παιδί δεν 
µπορεί να περπατήσει στους δρόµους του Σίδνεϊ χωρίς τον φόβο της ηλε-
κτροπληξίας είναι αδιανόητη» δήλωσε η κ. Morris. «Είναι µόλις 15 ετών… 
Απλώς περπατούσε προς τον σταθµό του τρένου».
Ένας εκπρόσωπος Τύπου της αρµόδιας εταιρείας Roads and Maritime 
Services (RMS) δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν υπό έρευνα. «Μόλις ενη-
µερωθήκαµε για το περιστατικό, το προσωπικό µετέβη άµεσα στην περιοχή 
και την κατέστησε ασφαλή, αφού εντόπισε πως όντως υπήρχε πρόβληµα 
λόγω ενός εκτεθειµένου καλωδίου» δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η εταιρεία θα 
διασφαλίσει ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής».
Ωστόσο, η κ. Morris είπε ότι δεν ήταν πεπεισµένη πως παρόµοιο περιστα-
τικό δεν θα µπορούσε να ξανασυµβεί, καθώς η αµέλεια, όπως είπε, της 
εταιρείας που αποκαλύπτει αυτό το τραγικό συµβάν είναι ανησυχητική.

Ο Bill Shorten δεσµεύεται να αποκαταστήσει 
τη χρηµατοδότηση του ABC εάν εκλεγεί
Οι Εργατικοί θα σταµατήσουν το πάγωµα της χρηµατοδότησης του ABC εάν 
εκλεγούν στις επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές, αποκαθιστώντας ουσιαστικά 
83,7 εκατοµµύρια δολάρια στον δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για τρία χρό-
νια. Ο Συνασπισµός σκοπεύει να σταµατήσει την ετήσια αναπροσαρµογή της 
χρηµατοδότησης του ABC από τον Ιούλιο του 2019, πράγµα που σηµαίνει ότι 
η µελλοντική χρηµατοδότηση δεν θα αλλάζει σύµφωνα µε τον πληθωρισµό.
Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι αυτή η αλλαγή είναι απαραίτητη 
για να βοηθήσει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα να ζει «µε τα δικά του µέσα». Ωστό-
σο, σύµφωνα µε τη διοίκηση του ABC αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τις υπη-
ρεσίες προς το κοινό και δεν λαµβάνει υπόψη τις περικοπές χρηµατοδότησης 
άνω των $ 250 εκατοµµυρίων που ανακοινώθηκαν το 2014. Στον αντίποδα, 
ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Bill Shorten λέει ότι οι Εργατικοί θα εγγυηθούν 
τη χρηµατοδότηση για τον τριετή κύκλο εργασιών του ABC, σηµειώνοντας ότι 
ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός έχει ήδη χάσει 800 θέσεις εργασίας από τότε 
που ο Συνασπισµός ήρθε στην εξουσία. «Αρκετά πια» είπε ο κ. Shorten. «Το ABC 
είναι µέρος του εθνικού µας ιστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Εργατικοί θα 
υποστηρίξουν το ABC και θα πολεµήσουν τον ιδεολογικό πόλεµο των συντηρητικών 
ενάντια στον δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα µας».
Κατά την υπεράσπιση των περικοπών, ο υπουργός Οικονοµικών Mathias 
Cormann έγραψε ότι το ABC θα λάβει ακόµη 3,2 δισεκατοµµύρια δολάρια για 
την επόµενη τριετή περίοδο. Σηµείωσε επίσης ότι άλλοι οργανισµοί µέσων 
ενηµέρωσης έχουν αναγκαστεί να βρουν έσοδα από ίδια µέσα τα τελευταία χρό-
νια. «Σχεδόν όλοι οι άλλοι οργανισµοί που χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση, 
δηλαδή από τους φορολογούµενους, πρέπει να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και 
την αποδοτικότητα της λειτουργίας τους» ανέφερε ο γερουσιαστής Cormann.
Τον Μάιο, ο κ. Shorten δήλωσε ότι το ABC ήταν θύµα του «µίσους των Nationals 
και της δεξιάς πλευράς του Φιλελεύθερου Κόµµατος», υποδεικνύοντας ότι η 
απόφαση για την περικοπή της χρηµατοδότησης µπορεί να έχει πολιτικά κί-
νητρα. Όταν αναγγέλθηκε το πάγωµα της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής τον 
περασµένο µήνα, ο διευθύνων σύµβουλος του ABC Michelle Guthrie δήλωσε 
ότι «απογοητεύτηκε» και ότι «ανησυχεί» πως η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί 
τις αποδόσεις που έχει σηµειώσει το ABC τα προηγούµενα χρόνια.




