
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 30 OCTOBER 2018 3AYΣΤΡΑΛΙΑ

H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ
&

Η ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

διοργανώνουν

EΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου  2018 

@ 7.30 μμ , στο χωλ της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας
225 Canterbury Road, Canterbury

Τα αδελφά αιγαιοπελαγίτικα σωματεία 
Μυτιληναϊκή Αδελφότητα και Σαμιακή Αδελφότητα 

θα συνεορτάσουν την απελευθέρωση των νησιών τους
από την Τουρκική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους 

στον κορμό της μητέρας Ελλάδας. 

Είσοδος μετά φαγητού, ποτού, ορεκτικού και γλυκού
$70 για μεγάλους και $20 για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα “Ίωνες” 
Το χορευτικό συγκρότημα Sydney Greek Dancing School 

θα παρουσιάσει χορούς από τη Σάμο και τη Λέσβο
Σας περιμένουμε κοντά μας στην πρώτη Εθνική Ενωτική εκδήλωση 

από αιγαιοπελαγίτικα σωματεία. Όλοι ευπρόσδεκτοι

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

SAMIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW “O LYKOYRGOS” | PO Box 684 Five Dock 2046

MYTILENIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW | 225 Canterbury Road, Canterbury, 2193

Παναγιώτης Ψωµάς 0402207546
∆ηµήτρης Μπαρµακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110

Κώστας Πάσσας 0421934059     95761842
∆ηµ. Μανωλιάδης 0420876626     96369460
Τίνα ∆αλακάκης 0459410097     95410097

Γκάλοπ: Μετράνε τα παιδιά 
του Nauru για τους Αυστραλούς

Αστυνοµικός 
της ΝΝΟ 
κατηγορείται 
για παιδική κακοποίηση

Η βιοµηχανία ιατρικής κάνναβης 
της Αυστραλίας µπορεί να 
εκτιναχθεί τα επόµενα χρόνια

Τ ο αυστραλιανό κοινό εξακολουθεί 
να επικεντρώνεται στην κατάστα-
ση των παιδιών που κρατούνται 
στο Nauru, παρά τις προσπάθειες 

του Συνασπισµού να αποµακρύνει την 
προσοχή από το θέµα.
Μια νέα δηµοσκόπηση δείχνει ότι οι 
περισσότεροι Αυστραλοί θέλουν η κυ-
βέρνηση να αποδεχθεί µια προσφορά 
από τη Νέα Ζηλανδία για επανεγκατά-
σταση των κρατούµενων του Nauru.
Η δηµοσκόπηση του YouGov Galaxy, 
που ανατέθηκε από τη News Corp 
Australia, αποκαλύπτει ότι το 79% των 
ερωτηθέντων θέλουν τα παιδιά και οι 
οικογένειές τους να αποµακρυνθούν 
από το νησί.
Εκατοντάδες ζήτησαν να τερµατιστεί η 
κράτησή τους στην ανοιχτή θάλασσα σε 
συγκεντρώσεις που έγιναν στο Σίδνεϊ 
και στη Μελβούρνη. Ο πρωθυπουργός 
Scott Morrison έχει αποστασιοποιηθεί 
από αυτό το ενδεχόµενο, αφού πρώτα 
το αντιµετώπισε ως πιθανό πριν από τις 
εκλογές του Wentworth.
Τα νοµοσχέδια της συµφωνίας θέτουν 
µια διά βίου απαγόρευση εισόδου στην 
Αυστραλία  για τους µετακινούµενους 
αιτούντες άσυλο, κάτι που ο Brendan 
O’Connor των Εργατικών χαρακτηρί-

ζει ως «υπερβολική αντίδραση». «Αλλά 
τώρα οι ζωές των ανθρώπων κρέµονται 
από µια κλωστή και πρέπει να τους απο-
µακρύνουµε από το κέντρο κράτησης» 
δήλωσε στο Sky News την Κυριακή.
«Και αν αυτή είναι η προσφορά που 
έχουµε στο τραπέζι, τότε σίγουρα οι Ερ-
γατικοί θα την εξετάσουν σοβαρά». Οι 
Εργατικοί επίσης θα εξετάσουν τη «µό-
νιµη επανεγκατάσταση των αιτούντων 
άσυλο που βρίσκονται στην Αυστραλία 
για ιατρική περίθαλψη κατά περίπτω-
ση» πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, και ο ηγέτης των 
Πρασίνων Richard Di Natale έχει δε-
σµευθεί να κάνει ό,τι µπορεί για να εξα-
σφαλίσει ότι τα παιδιά στο νησί θα µε-
ταφερθούν στην Αυστραλία για ιατρική 
περίθαλψη.
Όσο για τον κ. Morrison, δήλωσε ότι 
µια τέτοια κίνηση θα ωθούσε περισσό-
τερους πρόσφυγες να προσπαθήσουν 
να φτάσουν στη χώρα µε βάρκες, οδη-
γώντας σε περισσότερα παιδιά σε κρά-
τηση.
«Αυτό είναι απόλυτη ανοησία και είναι 
τα λόγια ενός ανθρώπου που στερείται 
κάθε συµπόνιας, ευπρέπειας, κάθε αν-
θρωπιάς» δήλωσε ο γερουσιαστής Di 
Natale στο ABC την Κυριακή.

Μια έκθεση σχετικά µε την πρωτογενή βι-
οµηχανία κάνναβης ιατρικής χρήσης της 
Αυστραλίας δείχνει ότι θα µπορούσε να 
επεκταθεί κατά σχεδόν 200 φορές σε σύ-
γκριση µε το σηµερινό της µέγεθος µέσα 
σε µια δεκαετία.
Περίπου επτά άτοµα ηµερησίως εγκρί-
νονται για φαρµακευτική κάνναβη, τη 
στιγµή που µια νέα έρευνα δείχνει ότι η 
βιοµηχανία των 18 εκατοµµυρίων δολα-
ρίων σήµερα θα µπορούσε να αξίζει δισε-
κατοµµύρια µέσα σε µια δεκαετία.
Η πρόσβαση στο φάρµακο εξακολουθεί 
να είναι αυστηρά περιορισµένη δύο χρό-
νια µετά τη νοµιµοποίηση της ιατρικής 
χρήσης της κάνναβης σε εθνικό επίπε-
δο, αλλά ένα νέο σύστηµα ηλεκτρονικών 
εφαρµογών έχει αυξήσει τις εγκρίσεις 
τους τελευταίους µήνες.
Η Υπηρεσία Θεραπευτικών Αγαθών 
(TGA) ενέκρινε 469 αιτήσεις για το φάρ-
µακο στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ει-
δικής Πρόσβασης µεταξύ Αυγούστου και 
Σεπτεµβρίου, κάτι που πρέπει να συγκρι-
θεί µε τις µόλις 97 αιτήσεις που εγκρίθη-
καν µεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
Το TGA σηµειώνει ότι δεν είναι σε θέση 
να υπολογίσει µε ακρίβεια τους αριθµούς 
των ασθενών και ότι είναι πιθανό να 
έχουν εγκριθεί πολλαπλές αιτήσεις του 
ίδιου ασθενή.

Ανεξαρτήτως αυτού, η βιοµηχανία ανα-
µένεται να αναπτυχθεί θεαµατικά τα επό-
µενα χρόνια, προκαλώντας ενθουσιασµό 
στον τοµέα της φαρµακευτικής κάνναβης, 
στους υποστηρικτές και στους ασθενείς 
που αυτή την εβδοµάδα βρίσκονται στο 
Σίδνεϊ για τη διάσκεψη CannaTech.
Η εταιρεία Intelligence Market Interview 
θα συζητήσει τη νέα της έκθεση, σύµφω-
να µε την οποία η εθνική αγορά ιατρικής 
κάνναβης, η οποία σήµερα υπολογίζεται 
σε 17,7 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως, 
θα µπορούσε να φθάσει τα 1,2 δις δολά-
ρια µέχρι το 2024 και στη συνέχεια τα 3 
δισεκατοµµύρια δολάρια µέχρι το 2028.
Ωστόσο, εάν η κάνναβη νοµιµοποιηθεί 
σύντοµα, η αυστραλιανή βιοµηχανία θα 
µπορούσε να αναπτυχθεί ακόµη περισσό-
τερο απευθυνόµενη και σε µια αγορά ανα-
ψυχής αξίας µέχρι και 8,8 δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων ετησίως σε µια δεκαετία.
Ένας από τους πρώτους Αυστραλούς που 
είχαν πρόσβαση στο νόµιµο έλαιο κάννα-
βης ήταν ένας πατέρας από τη Νέα Νότια 
Ουαλία, ο κ. Simon Sweeting, ο οποίος 
αντιµετώπιζε τον χρόνιο πόνο στη σπον-
δυλική του στήλη µε 10 έως 15 χάπια την 
ηµέρα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, αφού ξε-
κίνησε τη θεραπεία µε το έλαιο τον Φε-
βρουάριο, πλέον δεν λαµβάνει κανένα 
χάπι. 

Ένας αστυνοµικός της ΝΝΟ τέθηκε σε διαθεσιµότητα αφού κατηγο-
ρήθηκε για µια σειρά αδικηµάτων που σχετίζονται µε παιδική κακο-
ποίηση. Ο ανώτερος αξιωµατικός Dean Perkins, 43 ετών, συνελήφθη 
την Πέµπτη λίγο πριν από τις 4 µ.µ. από ντετέκτιβ και πέρασε τη 
νύχτα στη φυλακή. Κατηγορήθηκε για επιδεινούµενες απρεπείς πρά-
ξεις, για επιδεινούµενη άσεµνη επίθεση, για απόπειρα σεξουαλικής 
επαφής µε παιδί κάτω των 10 ετών, για παρενόχληση παιδιού κάτω 
των 14 ετών µε στόχο την παράνοµη σεξουαλική δραστηριότητα, για 
σεξουαλική επαφή µε παιδί 10-14 ετών και για ηδονοβλεψία.
Η αστυνοµία ισχυρίζεται ότι ο αξιωµατικός διέπραξε τα αδικήµατα 
µεταξύ 2007 και 2018. Την Παρασκευή εµφανίστηκε στο τοπικό δι-
καστήριο του Penrith, όπου η αίτησή του να αφεθεί ελεύθερος µε 
εγγύηση απορρίφθηκε.
Πριν από τη σύλληψή του, ο ανώτερος αστυνοµικός Perkins εργάστη-
κε ως αξιωµατικός της ειδικής εντολής νεολαίας της Αστυνοµίας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας και είχε µιλήσει σε πολλά γυµνάσια γύρω από 
το Σίδνεϊ σχετικά µε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Τον Ιούλιο, ο ανώτερος αστυνοµικός επισκέφθηκε τα αγόρια του κολε-
γίου St Dominic’s College. Το σχολείο, στο προάστιο του Kingswood 
στο δυτικό Σίδνεϊ, δήλωσε ότι «είµαστε  εξαιρετικά τυχεροί που µπο-
ρούµε να προσφέρουµε στους µαθητές µας την ευκαιρία να συζητή-
σουν µε δύο αστυνοµικούς από την τοπική διοίκηση σχετικά µε τις 
τρέχουσες εξελίξεις γύρω από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο σχολείο, ο Perkins συζή-
τησε την κακή χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, το online 
gaming και τους σχετικούς κινδύνους, την προστασία στο διαδίκτυο, 
τον εκφοβισµό, το sexting, το esafety.gov.au, την κακή χρήση των 
κινητών, τον νόµο για τα εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο.




