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Mεγάλη αύξηση στη χρήση 
οπιοειδών στην επαρχία

Η κατανάλωση εξαιρετικά ισχυρών οπιοειδών έχει 
υπερδιπλασιαστεί στην περιφερειακή Αυστραλία 
όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες.  Μια έκθε-
ση της Αυστραλιανής Επιτροπής Ποινικής Υποθέ-
σεων που κυκλοφόρησε την Τρίτη δείχνει ότι η 
χρήση συγκεκριµένου παυσίπονου παρουσιάζει 
πολύ µεγάλη αύξηση και την ίδια στιγµή η χρήση 
του φαρµάκου σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκεται στα 
υψηλότερα επίπεδα από τότε που άρχισαν οι  έλεγ-
χοι. Από τις 23 χώρες για τις οποίες υπάρχουν δι-
αθέσιµα στοιχεία, η Αυστραλία είναι δεύτερη πίσω 
από τις ΗΠΑ στη χρήση MDMA, κοκαΐνης, αµφε-
ταµίνης και µεθυλαµφεταµίνης. Οι έρευνες κάλυ-
ψαν περισσότερο από το ήµισυ του πληθυσµού της 
Αυστραλίας, και διεξήχθησαν σε 47 µονάδες επε-
ξεργασίας λυµάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Θετικό 
στοιχείο είναι ότι η χρήση οπιούχων φαρµάκων 
µειώθηκε σηµαντικά στη Νότιο Αυστραλία και τη 
∆υτική Αυστραλία µεταξύ ∆εκεµβρίου 2017 και 
Απριλίου 2018.

Στα McDonald’s της Αυστραλίας 
η μεγαλύτερη εκμετάλλευση 
νέων εργαζομένων
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M c D o n a l d ’ s 
Australia κατηγο-
ρείται ότι εναλ-

λάσσει συστηµατικά το 
εργατικό δυναµικό της 
και µειώνει τις βάρδιες 
για τους εργαζόµενους 
όσο µεγαλώνουν, σε µια 
προσπάθεια να µειώσει 
το κόστος και να προσλά-
βει νεότερο προσωπικό.
Η παγκόσµια αλυσίδα 
γρήγορου φαγητού εί-
ναι ένας µεγάλος εργο-
δότης στην Αυστραλία, 
µε περισσότερους από 
100.000 εργαζόµενους 
σε καταστήµατα σε όλη 
τη χώρα, τα οποία αποτε-
λούν κυρίως franchises.
Ωστόσο, η εταιρεία και οι 
δικαιοδόχοι ελέγχονται 
από την αρµόδια επιτρο-
πή για πρακτικές «φθο-
ράς» του προσωπικού 
καθώς γερνούν, ώστε να 
προσλαµβάνουν νεότερο 
και φθηνότερο προσω-

πικό. Ο διευθύνων σύµ-
βουλος της McDonald’s 
Australia, Andrew 
Gregory, αρνήθηκε ότι 
υπήρξε ευρεία πρακτική 
σε όλα τα καταστήµατα. 
«Οι µισοί από τους εργα-
ζόµενους στα εστιατόριά 
µας είναι άνω των 18 
ετών και για εµάς δεν εί-
ναι καλή επιχειρηµατική 
πρακτική να µην απασχο-
λούµε άτοµα άνω των 18 
ετών. Τους χρειαζόµαστε 
τους µεγαλύτερους».

Αντίθετες, ωστόσο, φαί-
νεται να είναι οι µαρτυρί-
ες πολλών εργαζόµενων, 
που καταθέτουν πλέον τις 
προσωπικές τους µαρτυ-
ρίες στην επιτροπή.
Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της εταιρείας, η 
McDonald’s και οι δικαι-
οδόχοι της απασχολούν 
103.136 Αυστραλούς σε 
όλη τη χώρα από τον Φε-
βρουάριο του 2018. Από 
αυτούς, οι 67.332 είναι 
µεταξύ 14 και 18 ετών. 

Ένας δικαιοδόχος της 
McDonald’s, ο οποίος 
έδωσε αποδείξεις στο 
πλαίσιο της αναθεώρη-
σης της ανάθεσης του 
fast food, αναγνώρισε σε 
µια υπόθεση της Επιτρο-
πής Εµπειρογνωµόνων, 
τον Ιούλιο του 2018, ότι 
γνώριζε τη συγκεκριµένη 
πρακτική της εταιρείας, 
γνωστή ως «learn and 
churn». Είπε ότι βασι-
ζόταν στην απασχόληση 
νέων εργαζοµένων, επει-
δή ήταν φθηνότεροι, και 
ότι, καθώς µεγάλωναν, 
έπρεπε να σπρώχνονται 
προς το περιθώριο µε λι-
γότερες βάρδιες, ώστε να 
η εταιρεία να στηρίζεται 
σε νεότερους.
Από την πλευρά της, η 
εταιρεία ισχυρίζεται ότι 
εάν έχει συµβεί κάτι τέ-
τοιο, τότε αυτό έχει συµ-
βεί εν αγνοία της και 
σίγουρα δεν αποτελεί συ-
νειδητή πρακτική.

Ο «πατέρας του Medicare» 
έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 87 ετών
Ο John Deeble, ο οποίος συχνά αναφέρεται 
ως «ο πατέρας του Medicare», πέθανε στην 
Canberra σε ηλικίας 87 ετών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της AHHA, του Αυ-
στραλιανού Οργανισµού Υγειονοµικής πε-
ρίθαλψης και Νοσοκοµείων (AHHA), ανα-
κοίνωσε το θάνατο του καθηγητή, ο οποίος 
αποχώρησε από το σχολείο στα 15 και αργό-
τερα έγραψε τις αρχικές προτάσεις για καθολι-
κή ασφάλιση υγείας το 1968 µε τον ∆ρ Dick 
Scotton. Οι αρχικές προτάσεις οδήγησαν στην 
ίδρυση του Medibank υπό την κυβέρνηση 
Whitlam στη δεκαετία του 1970. Ο καθηγητής 
Deeble συµµετείχε στη συνέχεια στην επανεισα-
γωγή της καθολικής υγειονοµικής περίθαλψης 
το 1984, η οποία µετονοµάστηκε σε Medicare.

Το κυνήγι της 
φοροδιαφυγής απέφερε 
$5.6 δις δολάρια
Η φορολογική υπηρεσία κατάφερε να εισπρά-
ξει επιπλέον 5,6 δισεκατοµµύρια δολάρια τα 
τελευταία δύο χρόνια, µε τη βοήθεια µιας οµά-
δας εργασίας που έχει στόχο την πάταξη της 
φοροαποφυγής. Ο περιορισµός της φοροαπο-
φυγής από τις µεγάλες εταιρείες και τους πιο 
πλούσιους ιδιώτες επέτρεψε στην Αυστραλια-
νή Υπηρεσία Φορολογίας να αυξήσει τα έσοδα 
της κατά έξι δισεκατοµµύρια δολάρια τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Ο αναπληρωτής Επίτροπος 
της ATO Mark Konza ανέφερε ότι η αρχή έχει 
καταφέρει να κάνει καλύτερους ελέγχους στις 
πολυεθνικές εταιρείες από τότε που ιδρύθηκε 
το 2016 η οµάδα για την αποφυγή της φορο-
διαφυγής.

Οι Εργατικοί ζητούν έρευνα 
για την επικινδυνότητα 
ζιζανιοκτόνου
Η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση ζητάει να γίνει 
έρευνα από τη Γερουσία ώστε να διαπιστώσει 
αν η υπηρεσία που εγκρίνει την χρήση ζιζανι-
οκτόνων κάνει σωστά τη δουλειά της και προ-
στατεύει την υγεία των πολιτών. Οι Εργατικοί 
εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην 
υγεία ενός από τα πιο δηµοφιλή ζιζανιοκτόνα 
στον κόσµο και ζητούν από τη Γερουσία να δι-
ερευνήσει την ανεξαρτησία της υπηρεσίας στη 
λήψη αποφάσεων. Ο εκπρόσωπος αντιπολίτευ-
σης για τα ζητήµατα αγροτικής πολιτικής Joel 
Fitzgibbon, δήλωσε ότι ήταν σηµαντικό να 
εµπιστεύονται οι πολίτες τον οργανισµό που 
θα πρέπει να εξετάσει τα χηµικά συστατικά του 
Roundup, το οποίο έχει συνδεθεί µε το λέµφω-
µα Hodgkin. «Αυτό το ζήτηµα είναι πολύ σηµα-
ντικό για την αγροτική κοινότητα της Αυστρα-
λίας και για τους καταναλωτές «, δήλωσε ο κ. 
Fitzgibbon την Τρίτη.

29χρονος κατηγορείται 
για τη δολοφονία 
της Kristie Powell
Ένας πρώην υπάλληλος της Kristie Powell που βρέ-
θηκε δολοφονηµένη στο σπίτι της στο Bellambi, κα-
τηγορείται από την αστυνοµία για το έγκληµα. Ένας 
φίλος της Kristie Powell βρήκε το άψυχο σώµα της 
έξω από την κρεβατοκάµαρά της την περασµένη Πα-
ρασκευή το πρωί. Το Σάββατο, η αστυνοµία της ΝΝΟ 
δήλωσε ότι ήθελε να ανακρίνει τον 29χρονο Bhanu 
Kirkman σε σχέση µε τη δολοφονία. Χθες συνελή-
φθη στο Maitland, περιοχή που βρίσκεται σε απόστα-
ση τριών ωρών από τη σκηνή του εγκλήµατος. Ο κ. 
Kirkman αναµενόταν να δικαστεί χθες.




