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Ο γιος του Turnbull κάνει 
καμπάνια για τους Εργατικούς
Ο γιος του Malcolm 

Turnbull φαίνεται να 
υποστηρίζει το Κόµµα 
των Εργατικών στις επα-

ναληπτικές εκλογές για την έδρα 
του Wentworth που θα ορίσουν 
τον αντικαταστάτη του πατέρα του, 
αλλά η ηγεσία των Λίµπεραλ δεν 
φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σηµα-
σία σε αυτό.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε 
ερωτήσεις γύρω απ’ το ζήτηµα της 
υποστήριξης που παρέχει ο Alex 
Turnbull, µέσω Twitter, στους 
Εργατικούς, προτρέποντας τους 
ψηφοφόρους να κάνουν δωρε-
ές στο Εργατικό Κόµµα ενόψει 
των εκλογών για το Wentworth. 
Επίσης κοινοποιεί στους λο-
γαριασµούς του στα κοινωνικά 
µέσα υλικό από την καµπάνια του 
υποψήφιου των Εργατικών Tim 

Murray.
Ερωτηθείς την Κυριακή εάν του 
έκανε εντύπωση, ως ανορθόδοξο, 
το ότι ο γιος ενός αποσυρόµενου 
βουλευτή των Λίµπεραλ κάνει 
καµπάνια για τους Εργατικούς, ο 
κ. Morrison γύρισε και το άλλο 
µάγουλο, λέγοντας: «Μου κάνει 

εντύπωση ως κάτι δηµοκρατικό».
Οι δηµοσκοπήσεις εµφανίζουν 
ισότιµους τους Λίµπεραλ και τους 
Εργατικούς, µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν φόβοι ότι ένας ισχυ-
ρός, ανεξάρτητος υποψήφιος θα 
µπορούσε να προκαλέσει ζηµιά 
στο ένα από τα δύο κόµµατα.

Συνελήφθη 64χρονος 
που µετέτρεψε το σπίτι του 
σε οπλοστάσιο
Πυροβόλα όπλα και πάνω από 2.000 γύρους πυρο-
µαχικών, ξίφη, µαχαίρια και βαλλίστρες είχε συγκε-
ντρώσει ένας 64χρονος στο δυτικό Σίδνεϊ, ο οποίος 
οδηγήθηκε σε κλινική ψυχικής υγείας για αξιολόγη-
ση, σύµφωνα µε την αστυνοµία. Η αστυνοµία, µετά 
την εκτέλεση δύο ενταλµάτων έρευνας στο σπίτι του 
στο Ρίτσµοντ την περασµένη Τρίτη, βρήκε επίσης 
αλεξίσφαιρα γιλέκα, βαλλιστικά κράνη, βαλλιστικές 
µάσκες προσώπου, χειροπέδες, περισσότερα από 
100 βέλη και βιβλία «απάντησης στην τροµοκρατία» 
που γράφτηκαν από «διάσηµους ελεύθερους σκο-
πευτές».
Την πληροφόρηση για τον ύποπτο έδωσε στην αστυ-
νοµία η Αυστραλιανή Συνοριοφυλακή, ειδοποιώ-
ντας για τµήµατα πυροβόλων όπλων που εισήχθη-
σαν στη χώρα. «∆εν έχουµε άµεση πληροφόρηση 
για το τι σκόπευε να κάνει αυτό το άτοµο µε τα όπλα» 
δήλωσε ο επικεφαλής κ. Stuart Smith. «Μπορούµε 
µόνο να πούµε ότι η απειλή ήταν πραγµατική, ήταν 
σηµαντική και ήταν επικείµενη».
Η αστυνοµία δήλωσε ότι ο άνθρωπος ήταν αξιωµα-
τικός σε φυλακές, που είχε εκπαίδευση σε όπλα και 
είχε απολυθεί από τις σωφρονιστικές υπηρεσίες.
«Παραµένουµε σε επαγρύπνηση όσον αφορά τις 
έρευνές µας» δήλωσε ο κ. Smith. Η αστυνοµία δή-
λωσε ότι ο άνθρωπος έδειξε σηµάδια ψυχικής ασθέ-
νειας και ότι τα µέλη της οικογένειας που ζούσαν 
στο σπίτι συνεργάστηκαν πλήρως µε τις αρχές.
Ο κ. Smith δήλωσε ότι η υπόθεση παραπέµφθηκε 
στο Σώµα για τα Ναρκωτικά και τα Πυροβόλα Όπλα 
της πολιτείας και όχι στις αρχές για την Καταπολέ-
µηση της Τροµοκρατίας, επειδή «αφορά µια συναλ-
λαγή του ατόµου ... που αγόραζε τακτικό εξοπλισµό 
και εξαρτήµατα πυροβόλων όπλων».

«Πέθανε» τρεις φορές – την έσωσαν 128 φιάλες αίµα
Μια µαµά της ΝΝΟ «πέθανε» τρεις φορές και εξάντλη-
σε ολόκληρη την τράπεζα αίµατος στο Νοσοκοµείο 
John Hunter κατά τη διάρκεια του τοκετού της.
Η Sarah Parkes έχασε όλο το αίµα στο σώµα της οκτώ 
φορές πριν βγει από µια καισαρική υψηλού κινδύνου 
στην οποία υποβλήθηκε για να φέρει στον κόσµο το 
τρίτο της παιδί, κλονισµένη αλλά ζωντανή.
Τώρα, η 34χρονη θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι 
έχουν δωρίσει αίµα και να συµβάλει στην ευαισθητο-
ποίηση κατά τη διάρκεια της Εθνικής Εβδοµάδας για 
τους Αιµοδότες.
«Ήταν τροµακτικό, αλλά δεν έχω λόγια για να ευχαρι-
στήσω αρκετά την υπηρεσία αιµοδοσίας» δήλωσε στο 
AAP.
Παρόλο που η κ. Parkes γνώριζε ότι η εγκυµοσύνη 
της ήταν υψηλού κινδύνου, δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ο 
πλακούντας της θα προσκολληθεί στην ουροδόχο κύ-
στη της και θα θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο.
Επειδή είχε προηγουµένως γεννήσει µε καισαρική 
τοµή τα δύο της κορίτσια, ο πλακούντας ήταν σε τέτοια 
θέση ώστε προσκολλήθηκε στον ιστό της ουλής στη 
µήτρα και εξαπλώθηκε «σαν ένας όγκος», αλλά µέσω 
υπέρηχου δεν µπορούσε να ανιχνευθεί το αν είχε µε-
γαλώσει, κι έτσι εισήχθη νωρίς στο νοσοκοµείο, για 
την πρόωρη γέννα του µωρού της στις 34 εβδοµάδες.
«Όταν µε άνοιξαν, χτύπησαν ένα µεγάλο αιµοφόρο αγ-
γείο και άρχισα να αιµορραγώ µέχρι θανάτου» είπε. 
«∆εν µπορούσαν να µε κλείσουν γιατί ο πλακούντας 
µου έπρεπε να αποµακρυνθεί, κι έτσι µου είχαν µείνει 
µόνο επτά λεπτά ζωής – αν δεν βρισκόταν ένας αγγειο-
χειρουργός εκεί δίπλα, δεν θα είχα επιβιώσει».
«Οι γυναίκες εκεί έξω που επιλέγουν να κάνουν και-
σαρική δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν περισσό-

τεροι κίνδυνοι. ∆εν θέλω να συµβεί σε οποιονδήποτε 
άλλον».
Η Cath Stone από την Υπηρεσία Αίµατος παρότρυνε 
τους ανθρώπους να αφιερώσουν µία ώρα από τον 
χρόνο τους για να δωρίσουν αίµα.
Ένας στους τρεις Αυστραλούς αναµένεται ότι θα χρει-
αστεί αίµα κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά µόνο 
ένας στους 30 είναι σήµερα αιµοδότης, είπε.

Αλιεία: Βουλευτής των Λίµπεραλ της ΝΝΟ 
αντιτίθεται στην κυβέρνηση Berejiklian 
Ο Adam Crouch, βουλευτής της κυβέρνησης Berejiklian, ο οποίος κατέχει την έδρα της Κεντρικής Ακτής του 
Terrigal, εξεγέρθηκε ενάντια στην πολιτική του κόµµατός του υποστηρίζοντας την «τοπική αλιεία» απέναντι 
στο σχέδιο της κυβέρνησής του να δηµιουργήσει 25 νέα θαλάσσια πάρκα σε όλη την πολιτεία. Αγνοώντας 
τη γραµµή του κόµµατός του, δηµοσίευσε µια δήλωση που αποκαλεί την πρόταση της κυβέρνησης της ΝΝΟ, 
που ανακοινώθηκε τον περασµένο µήνα, «πολύ ακραία».
Το σχέδιο, το οποίο θα είναι έτοιµο για δηµόσια διαβούλευση µέχρι το τέλος του µήνα, περιλαµβάνει 25 
τοποθεσίες µε διαφορετικά επίπεδα µέτρων διατήρησης µεταξύ Newcastle και Wollongong.
Παρόλο που δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ, η πρόταση έχει ως στόχο να περιορίσει ορισµένες ερασιτεχνι-
κές αλιευτικές δραστηριότητες, «ιδιαίτερα την αλιεία από την ακτή και µε βάρκες, µε παγίδες και µέσω της 
συλλογής µε τα χέρια». Παρόλο που την εν λόγω πρόταση την καλωσόρισαν οι Πράσινοι, το Κόµµα των 
Shooters Fishers and Farmers απείλησε να τη µετατρέψει σε εκλογικό ζήτηµα. Ο κ. Crouch, από την πλευ-
ρά του, δήλωσε ότι το ψάρεµα αποτελεί «αναπόσπαστο» κοµµάτι του τρόπου ζωής και της οικονοµίας της 
περιοχής.  «Οι ανησυχίες µου ευθυγραµµίζονται µε πολλά από τα σχόλια που έκανε η τοπική µας αλιευτική 
κοινότητα, την οποία υποστηρίζω» έγραψε στη δήλωσή του.
Για το ίδιο θέµα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Luke Foley δήλωσε ότι η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να 
«µπλοκάρει»  τους ερασιτέχνες ψαράδες και ότι θα δεσµευτεί σε ένα θαλάσσιο πάρκο «πολλαπλών χρήσε-
ων».




