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Εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε επικίνδυνη ακτινοβολία 
Δ ύο εργαζόµενοι εκτέθηκαν σε 

επικίνδυνη δόση ακτινοβολί-
ας την Παρασκευή στη µονα-
δική εγκατάσταση πυρηνικής 

ιατρικής της Αυστραλίας, στο Lucas 
Heights της Νέας Νότιας Ουαλίας, 
καθώς επεξεργάζονταν φάρµακα. 
Σύµφωνα µε αποκλειστικό ρεπορτάζ 
του Guardian, έχει ξεκινήσει επεί-
γουσα έρευνα.
Ο Αυστραλιανός Οργανισµός Πυ-
ρηνικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
(ANSTO) επιβεβαίωσε ότι αργά το 
βράδυ της ∆ευτέρας σταµάτησε να 
παράγει Μολυβδαίνιο-99 (Μο-99) 
µετά από ανίχνευση µολύνσεως έξω 
από µια δεξαµενή. Το Mo-99 είναι 
το γονικό ισότοπο του Technetium-
99m, το οποίο χρησιµοποιείται σε 
νοσοκοµεία και κέντρα πυρηνικής 
ιατρικής για τη διάγνωση ποικίλων 
παθήσεων καρδιακών και µυοσκε-

λετικών, όπως και παθήσεων των 
πνευµόνων και άλλων οργάνων.
Ένας εκπρόσωπος του ANSTO δή-
λωσε ότι το προσωπικό προστασίας 
από την ακτινοβολία παρακολούθη-

σε τρεις εργαζόµενους, δύο από τους 
οποίους είχαν δεχτεί δόση ακτινοβο-
λίας «πάνω από το νόµιµο όριο». «Οι 
πρώτοι υπολογισµοί δείχνουν ότι 
η δόση ακτινοβολίας που δέχτηκαν 

δύο από τους εργαζόµενους, κατά την 
επεξεργασία φαρµάκων, ήταν ισο-
δύναµη µε εκείνη µιας συµβατικής 
ακτινοθεραπείας» δήλωσε ο εκπρό-
σωπος.
«Ένας γιατρός από τον χώρο εργασί-
ας θα συνεχίσει να παρέχει συνεχή 
παρακολούθηση και οι τρεις εµπλε-
κόµενοι εργαζόµενοι λαµβάνουν συ-
νεχή υποστήριξη από τον ANSTO. 
Οι ζωτικές προµήθειες του πυρηνι-
κού φαρµάκου Μολυβδαινίου-99 
παράγονται σε εναλλακτικές εγκατα-
στάσεις στον ANSTO, ενώ η έρευνα 
βρίσκεται σε εξέλιξη».
Η εκτιµώµενη δόση της ακτινοβολί-
ας, στην οποία εκτέθηκαν οι εργαζό-
µενοι, θα επιβεβαιωθεί τις επόµενες 
εβδοµάδες. Το περιστατικό συνέβη 
δύο µόλις εβδοµάδες µετά την έγκρι-
ση που έλαβε ο ANSTO για πλήρη 
εγχώρια παραγωγή.

Κυβερνητική 
χρηµατοδότηση 
για τα άστεγα παιδιά 
της Καµπέρα 
Η κυβέρνηση της Καµπέρα θα χρηµατοδοτήσει για πρώτη 
φορά καταλύµατα έκτακτης διαµονής για παιδιά τα οποία 
φεύγουν από το σπίτι τους λόγω σοβαρών οικογενειακών 
προβληµάτων. Κατά τους επόµενους 12 µήνες θα δαπανη-
θούν 480.000 δολάρια για να επιτρέψουν στις υπάρχουσες 
υπηρεσίες να ανοίξουν τις πόρτες τους σε νεότερα παιδιά, 
κυρίως µεταξύ 12-15 ετών, και να χρηµατοδοτήσουν την 
έρευνα και την ανάπτυξη του προγράµµατος. Η απόφαση 
αυτή αποτελεί ανακούφιση για τους εργαζόµενους του κλά-
δου που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή και προσπαθούν 
να βοηθήσουν οικογένειες κι απελπισµένα παιδιά, µε περι-
ορισµένες επιλογές και πόρους.
Τα 480.000 δολάρια που υποσχέθηκε η κυβέρνηση της Κα-
µπέρα θα διανεµηθούν µε διάφορους τρόπους. Κατ’ αρχάς, 
90.000 δολάρια θα πάνε στο πρόγραµµα Conflict Resolution 
Services Family Tree House για την παροχή θεραπευτικών 
υποστηρικτικών µέσων, όπως η οικογενειακή διαµεσολάβη-
ση, προκειµένου να αποτρέψουν τα παιδιά από την αρχή να 
εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Στη συνέχεια, 85.000 δολάρια 
θα διατεθούν τόσο στην Woden Community Services όσο 
και στην Northside Community Services για να αναλάβουν 
περισσότερες υποθέσεις. Ο Συνασπισµός Νέων της Καµπέ-
ρα θα λάβει 180.000 δολάρια για να αναπτύξει και να σχε-
διάσει ένα υπό εξέλιξη µοντέλο φροντίδας ειδικά για την 
περιοχή, µετά από τη δωδεκάµηνη δοκιµή. Ωστόσο, αποµέ-
νουν µόνο 40.000 δολάρια για αντιµετώπιση κρίσεων και 
βραχυπρόθεσµη στέγαση, δηλαδή κρεβάτια, τα οποία θα 
παρασχεθούν από τη Marymead µε αµοιβή.
Η Υπουργός Παιδιών, Νέων και Οικογενειών της Καµπέρα, 
Rachel Steven-Smith, δήλωσε ότι οι δαπάνες για τη χρη-
µατοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης του προγράµ-
µατος ήταν απαραίτητες, προκειµένου να υιοθετηθεί ένα 
σωστό µοντέλο αντιµετώπισης του προβλήµατος. «Πρέπει 
πραγµατικά να επικεντρωθούµε στην έγκαιρη στήριξη των 
παιδιών, των νέων και των οικογενειών που κινδυνεύουν 
να καταρρεύσουν» δήλωσε. «Είµαστε πραγµατικά ανοιχτοί 
στο να δούµε ποιο θα είναι το καλύτερο µοντέλο για την 
Καµπέρα» είπε.

Σύµφωνα µε δικαστικά έγ-
γραφα, αξιωµατικοί της Αυ-
στραλιανής Οµοσπονδιακής 
Αστυνοµίας (AFP) έκαναν 
έρευνα στην έδρα του ABC 
στο Σίδνεϊ αναζητώντας 
στοιχεία –συµπεριλαµβανο-
µένων δακτυλικών αποτυ-
πωµάτων– προκειµένου να 
αποδείξουν ότι ο δηµοσιο-
γράφος του ABC Dan Oakes 
είχε διαπράξει τα ποινικά 
αδικήµατα της παραλαβής 
κλεµµένων προϊόντων και 
της παράνοµης απόκτησης 
στρατιωτικών πληροφοριών.

Η επιδροµή της AFP στις 5 
Ιουνίου σχετιζόταν µε µια 
σειρά ιστοριών που βγήκαν 
στον αέρα από τον Oakes 
και τον παραγωγό Sam 
Clark, γνωστές ως Αφγανι-
κά Αρχεία. Οι ιστορίες πε-
ριγράφουν λεπτοµερώς τις 
υποτιθέµενες παράνοµες 
δολοφονίες άοπλων ανδρών 
και παιδιών από ειδικές δυ-
νάµεις της αυστραλιανής 

στρατιωτικής ελίτ στο Αφ-
γανιστάν και βασίστηκαν σε 
εκατοντάδες σελίδες εγγρά-
φων που είχαν διαρρεύσει.

Το ABC ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 
µια νοµική αµφισβήτηση του 
εντάλµατος που χρησιµο-
ποιήθηκε, ζητώντας από το 
Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο 
να δηλώσει ότι το ένταλµα 
ήταν άκυρο κι ότι η έρευνα 
και η κατάσχεση περισσότε-
ρων από 80 στοιχείων, σχε-
τικών µε τα «αφγανικά αρ-
χεία», ήταν παράνοµες. Το 
ABC επιδιώκει επίσης δικα-
στική εντολή που να περιο-
ρίζει την πρόσβαση της AFP 
σε οποιοδήποτε από τα κα-
τασχεθέντα υλικά, καθώς να 
του επιστραφούν αυτά άµε-
σα. Η αίτηση στο Οµοσπον-
διακό ∆ικαστήριο αναφέρει 
ότι «τα Αρχεία του Αφγανι-
στάν αποτελούν αναφορές 
σχετικές µε κυβερνητικά και 
πολιτικά θέµατα µε ύψιστη 
δηµόσια σηµασία. Οι πηγές 

πληροφοριών που χρησιµο-
ποιήθηκαν κατά την προε-
τοιµασία των Αρχείων του 
Αφγανιστάν περιελάµβαναν 
πληροφορίες που παρείχαν 
στον Oakes οι πληροφορι-
οδότες, µε την προϋπόθεση 
να µην αποκαλυφθεί η ταυ-
τότητά τους». Η αίτηση υπο-
στηρίζει ότι οι όροι του 
εντάλµατος ήταν υπερβολικά 
ασαφείς και γενικοί κι ότι η 
απόφαση έκδοσής του ήταν 
«νοµικά παράλογη», καθώς 
και η εκτέλεσή του από την 
AFP, εξαιτίας της «σπουδαι-
ότητας της προστασίας των 
πηγών» και του «δηµόσιου 
συµφέροντος που υπηρετεί η 
ερευνητική δηµοσιογραφία, 
όπως και της συνταγµατικής 
ελευθερίας για λογική συζή-
τηση των κυβερνητικών και 
πολιτικών ζητηµάτων».

Η ακροαµατική διαδικασία 
αναµένεται περίπου στα τέλη 
Ιουλίου ή στις αρχές Αυγού-
στου.

Το ABC αντεπιτίθεται νοµικά 
στην Αυστραλιανή Αστυνοµία




