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Επιστήμονες καταλογίζουν 
στις κυβερνήσεις σύγχυση 
σχετικά με τον κορονοϊό
Η αντιπρόεδρος του Αυστραλι-

ανού Ιατρικού Συλλόγου της 
ΝΝΟ, Danielle McMullen, 
επέκρινε τις πολιτειακές και 

την οµοσπονδιακή κυβέρνηση για 

την «απογοητευτική και συγκεχυµέ-

νη» αντίδρασή τους στο νέο κορονο-

ϊό. Προχθές, δήλωσε στο SBS News 
ότι δεν έχει παρασχεθεί η απαραίτητη 
ενηµέρωση στους τοπικούς γιατρούς 
µετά το ξέσπασµα του COVID-19, κα-
θώς «δεν υπήρξε συντονισµένη επι-
κοινωνιακή στρατηγική».
Η ∆ρ McMullen δήλωσε ότι την πε-

ρασµένη εβδοµάδα «υπήρξαν αρκε-
τοί υπουργοί Υγείας και άλλες οµά-
δες συµφερόντων που διατύπωσαν 
διάφορα σχόλια στα ΜΜΕ, τα οποία 
µπέρδεψαν το ευρύ κοινό, που µε τη 
σειρά του µπέρδεψε τους γιατρούς. 
Πώς υποτίθεται ότι πρέπει να ενερ-
γούµε, σε ποιους κάνουµε τεστ, πώς 
το κάνουµε, πού τους ελέγχουµε; Πώς 
υποτίθεται πως πρέπει να συλλέγου-
µε αυτά τα δείγµατα και παράλληλα 
να συνεχίζουµε τις καθηµερινές µας 
δουλειές; Χρειάζεται να αδειάζουµε 
τα δωµάτια µετά από ένα τεστ; Επί-
σης, ήταν δύσκολο να βρεθούν σα-
φείς οδηγίες για τη χρήση του εξο-
πλισµού ατοµικής προστασίας και 
τον καθαρισµό του χώρου µας».
Σε γενικές γραµµές, η ∆ρ McMullen 
υποστήριξε ότι η έλλειψη µιας ισχυ-
ρής δηµόσιας εκστρατείας ενηµέ-
ρωσης έχει αφήσει ένα «κενό» που 
γεµίζει µε παραπληροφόρηση και 
«θόρυβο» στα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. «Αυτό οδηγεί σε πράγµατα 
όπως πανικό και πρόσθετο άγχος, 
σε ένα σύστηµα υγειονοµικής περί-
θαλψης που ήδη βρίσκεται υπό πίε-
ση. Υπήρξε µια αυξηµένη ανησυχία 
µεταξύ των εργαζοµένων στην πρώ-
τη γραµµή της υγειονοµικής περί-
θαλψης, σχετικά µε το ποιο είναι το 
σχέδιο. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο 
αντιµετώπισης του COVID-19 και θα 
θέλαµε απλώς να δούµε ότι εκτελεί-
ται. ∆εν το βλέπουµε να τίθεται σε 
εφαρµογή αρκετά γρήγορα» είπε.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
ανακοίνωσε προχθές ότι η κυβέρνη-
ση θα κλιµακώσει την ενηµερωτική 
της εκστρατεία, καθώς ο ιός εξαπλώ-
νεται. Στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου 
$2,4 δισεκατοµµυρίων για την αντι-
µετώπιση του κορονοϊού, $30 εκα-
τοµµύρια προορίζονται για µια εθνι-
κή εκστρατεία ενηµέρωσης που θα 
«παρέχει στους ανθρώπους πρακτι-
κές συµβουλές για το πώς µπορούν 
να διαδραµατίσουν τον ρόλο τους στη 
συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού 
και να παραµείνουν υγιείς».

Άλλο παλιό 
έγκληµα 
προέκυψε στην 
έρευνα για τον 
µικρό Tyrell
Η δολοφονία µιας νεαρή γυναίκας, 
που έχει µπει στο αρχείο, το πτώµα 
της οποίας εντοπίστηκε σε ποτάµι 
της ΝΝΟ πριν από δύο δεκαετίες, 
ενέκυψε κατά την έρευνα για την 
εξαφάνιση του µικρού William 
Tyrrell. Ο Frank Abbott είναι ένα 
από τα εκατοντάδες «πρόσωπα 
ενδιαφέροντος» στην εξαφάνιση 
του 3χρονου William, που εξα-
φανίστηκε ενώ έπαιζε στο σπίτι 
της γιαγιάς του στο Kendall στη 
µεσοβόρεια ακτή τον Σεπτέµβριο 
του 2014. Ο Abbott ανακρίθηκε 
για την εξαφάνιση του William στα 
τέλη του 2019, ενώ οι αστυνοµικοί 
ερευνούσαν ένα τοπικό πριονιστή-
ριο κοντά στο σηµείο όπου ζούσε 
άλλοτε ο Abbott. Προχτές, κατά 
τη διαδικασία της έρευνας ήρθε 
πάλι στο φως άλλη µία εξαφάνι-
ση – αυτή της Margaret Cox, µιας 
37χρονης γυναίκας που εθεάθη για 
τελευταία φορά κοντά στον σταθµό 
Big Oyster στην Pacific Highway 
στις 19 ∆εκεµβρίου 1996.
Ένας ψαράς βρήκε το πτώµα της 
στον ποταµό Manning κοντά στο 
νησί Oxley δύο ηµέρες αργότερα, 
µε τον ιατροδικαστή να δηλώνει 
πως η κ. Cox δολοφονήθηκε µε 
δυνατά χτυπήµατα στο κεφάλι.
Η Iris Northam, ηλικίας 70 ετών, 
δήλωσε την Τετάρτη στην έρευνα 
ότι παρατήρησε  γρατσουνιές στα 
χέρια του Abbott µετά την εξαφά-
νιση της κ. Cox. Ο σύζυγος της κ. 
Northam ήταν φίλος του Abbott 
από τότε που το ζευγάρι τον απα-
σχολούσε στην επιχείρησή τους.
Το 1996, τρεις ηµέρες µετά την 
εξαφάνιση της κ. Cox, οι Northams 
έτυχε να δουν τον Abbott µε 
µεγάλες γρατζουνιές στο χέρι του. 
Όταν ο σύζυγος τον ρώτησε τι 
είχε πάθει, εκείνος δεν απάντησε 
καθαρά, αλλά η κ. Northam κατέ-
θεσε πως ήταν κάπου εφτά ή οχτώ 
βαθιές γρατσουνιές στο µπράτσο, 
σαν σηµάδια από δάχτυλα.
Η αστυνοµία δεν επιβεβαίωσε 
αν ο Abbott είχε θεωρηθεί ποτέ 
«πρόσωπο ενδιαφέροντος» γι’ αυτό 
το έγκληµα, αλλά δήλωσε πως η 
υπόθεση παραµένει  ανοιχτή και 
είναι στην ευθύνη της οµάδας ανε-
πίλυτων υποθέσεων. ∆εν έχει γίνει 
καµία σύλληψη για τη δολοφονία.
Η κ. Northam δήλωσε ότι γνώρι-
ζε πως ο Abbott, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, κατηγορήθηκε 
και στη συνέχεια αθωώθηκε για τη 
δολοφονία µιας 17χρονης µαθή-
τριας το 1968.

Τα σουπερµάρκετ Woolworths  ανακοίνωσαν σε πελάτες που προσπαθούν να επιστρέ-
ψουν τα παραπανίσια χαρτιά υγείας, ζυµαρικά, κονσερβοποιηµένα είδη και άλλα προϊό-
ντα που έχουν µεγάλη ζήτηση εν µέσω της πανδηµίας του κορονοϊού ότι δεν θα γίνονται 
πια επιστροφές χρηµάτων ούτε αλλαγές για αγορές που έγιναν από τις 11 Μαρτίου και 
µετά.Ο κατάλογος προϊόντων που επηρεάζονται από την πολιτική αυτή περιλαµβάνει 
χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτοµάντιλα και χαρτοπετσέτες, παυσίπονα, καθαριστικά 
και µωροµάντιλα, προϊόντα γυναικείας υγιεινής, σπρέι καθαρισµού, γάντια µίας χρή-
σης, σάλτσα ζυµαρικών και ζυµαρικά, κονσερβοποιηµένα τρόφιµα, λάδι και το ρύζι.
Ένας εκπρόσωπος της Woolworths είπε στη Sydney Morning Herald ότι η εταιρεία 
θεωρεί ότι αυτό το βήµα είναι «ένα απαραίτητο µέτρο για την κάλυψη των αναγκών 
όσο το δυνατόν περισσότερων αγοραστών» και ότι «ευχαριστούν τους πελάτες για την 
κατανόησή τους».

Πώς προσβάλλει ο κορονοϊός 
την αγορά µετοχών
Το κύµα πωλήσεων στην αγορά µετοχών  αυτές τις µέρες ήταν τόσο έντο-
νο, που ο δείκτης ASX200 και ο δείκτης All Ordinaries βρίσκονται πλέον 
σε κατάσταση  «bear market». Αυτό σηµαίνει απώλειες ύψους τουλάχιστον 
20%. Σε όρους δολαρίου, εκατοντάδες δισεκατοµµύρια εξαφανίζονται από 
την αγορά κάθε εβδοµάδα.
Ο λόγος είναι πως υπάρχουν φόβοι ότι το ξέσπασµα του κορονοϊού θα µολύ-
νει την παγκόσµια οικονοµία, θα κλείσει πολλές επιχειρήσεις και θα αφήσει 
πολλούς Αυστραλούς άνεργους. Με το σοκ στις τιµές του πετρελαίου, κόλα 
τα συστατικά µιας οικονοµικής κρίσης είναι εδώ.
Οι πανικόβλητες αγορές χαρτιού υγείας αποτυπώνουν την ίδια νοοτροπία 
πανικού που έχουµε δει και στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Αλλά πώς επη-
ρεάζει αυτή η κρίση τον µέσο Αυστραλό;
Οι περισσότεροι νεαροί Αυστραλοί έχουν τον χρόνο στο πλευρό τους. Αυτό 
είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα όταν πρόκειται για επενδύσεις, καθώς οι αγο-
ρές µετοχών µακροπρόθεσµα πάντα ανακάµπτουν, ενώ αν κάποιος πουλήσει 
τώρα, θα παγιώσει τις απώλειές του. Έτσι, για τους εργαζόµενους που επεν-
δύουν στη συνταξιοδότησή τους, τις επόµενες δεκαετίες η κατάσταση θα επα-
νέλθει όπως ήταν στα τέλη του 2019 και στη συνέχεια η αγορά θα συνεχίσει 
να ανεβαίνει. Αλλά για όσους έχουν ήδη βγει στη σύνταξη ή είναι κοντά στη 
συνταξιοδότηση, αυτή η περίοδος προκαλεί εκνευρισµό.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι τιµές των µετοχών µειώνονται από τα 
υψηλά επίπεδα που βρίσκονταν πριν και που ήταν τα υψηλότερα όλων των 
εποχών. Έτσι, ενώ η αγορά  χάνει περισσότερο από 20 τοις εκατό, είναι ακό-
µα πολύ πάνω από το 2012.
Όλα εξαρτώνται από το αν ο πολίτης χρειάζεται άµεσα µετρητά. Ορισµένοι 
συνταξιούχοι που διαχειρίζονται τα δικά τους κεφάλαια είπαν στο ABC ότι 
έχουν πουλήσει µερικές µετοχές µόνο για να βεβαιωθούν ότι θα έχουν κά-
ποια µετρητά ή εισόδηµα για τους επόµενους έξι µήνες.
Η ίδια η αγορά αντικατοπτρίζει σηµαντική επιδείνωση κερδοφορίας στις 
επιχειρήσεις της Αυστραλίας, µεγάλες και µικρές. Καθώς η ροή µετρητών 
στεγνώνει (επειδή οι άνθρωποι ξοδεύουν λιγότερα), πολλές επιχειρήσεις 
µπορεί να πτωχεύσουν. Η µόνη επιλογή για πολλές εταιρείες θα είναι να 
απολύσουν προσωπικό.
Ωστόσο, οι οικονοµολόγοι λένε ότι η διαδικασία σοκ και ανάκαµψης µιας 
οικονοµικής ύφεσης δηµιουργεί νέους κλάδους και νέες θέσεις εργασίας. Η 
πρόβλεψη για το πού µπορεί να ανοίξουν αυτές οι νέες ευκαιρίες, λένε, είναι 
ζωτικής σηµασίας για όσους θα βρεθούν να αναζητούν εργασία.

Woolworths 
εναντίον 
πανικού: ∆εν θα 
γίνονται αλλαγές 
ή επιστροφές




