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Οι ειδήσεις τής Εβδοµάδας

Η τρίτη ηλικία δεν είναι αναλώσιµη!
Η

κοινωνία στην Αυστραλία 
παρακολουθεί σαν θεατής 
µια πραγµατική ανθρώπινη 
τραγωδία, που εκτυλίσσεται 

σε γηροκοµείο στο δυτικό Σίδνεϊ µε 
πρωταγωνιστές τους ενοίκους του. 
Οι οποίοι πεθαίνουν ένας σχεδόν 
κάθε ηµέρα, αθώα θύµατα τού κο-
ροναϊού, ενώ οι υγιειονοµικές αρ-
χές τής ΝΝΟ, περί άλλων τυρβά-
ζουν.
Είναι οµολογουµένως εξοργιστική 
αυτή η αντιµετώπιση των ηλικιωµέ-
νων που ζουν πραγµατικά στο έλε-
ος τού Θεού, αντί να έχει κλείσει το 

γηροκοµείο µόλις παρουσιάστηκαν 
τα πρώτα κρούσµατα και ο πρώτος 
θάνατος ηλικιωµένου.
Αντίθετα, ένα σχολείο τού Σίδνεϊ 
έκλεισε τις πόρτες του όταν ένας 
µαθητής παρουσίασε συµπτώµατα 
κοροναϊού και φυσικά γεννάται το 
ερώτηµα αν οι ηλικιωµένοι µας εί-
ναι αναλώσιµοι.
Ε, όχι φίλοι µου δεν είναι αναλώ-
σιµοι όποια και αν είναι η ηλικία 
τους, ακόµη και αν είναι αιωνόβι-
οι. Πρόκειται για συνανθρώπους 
µας που στη διάρκεια τής ζωής τους 
πρόσφεραν το λιθαράκι τους για να 

κτιστεί η Αυστραλία που βρήκαµε, 
είναι οι γονείς, οι παππούδες και 
γιαγιάδες, τα αδέλφια που δικαιού-
νται να εξαντλήσουν τις ηµέρες και 
τα χρόνια τους σ’ αυτή τη ζωή.
Κανείς, µα κανείς δεν έχει δικαίω-
µα να τους αφαιρέσει ούτε µια στιγ-
µή από τη ζωή τους και κάποιοι θα 
πρέπει να λογοδοτήσουν γιατί δεν 
προστάτευσαν αυτά τα άτοµα πριν 
µολυνθούν από τον ιό, πριν τα σκο-
τώσει ο ιός στο ίδρυµα που όφειλε 
να τους προσφέρει ασφάλεια.
Μοναδική λύση θα ήταν να µετα-
φερθούν οι φορείς του ιού σε νο-

σοκοκοµεία, ή να αποµακρυνθούν 
από τους φορείς τού ιού όλοι οι 
υγιείς ηλικιωµένοι για να σωθούν. 
Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να απαντή-
σουν γιατί δεν εφάρµοσαν αυτή την 
λύση, αντί να ψάχνουν για τα αίτια 
τής κρίσης, που ακόµη παραµένουν 
άγνωστα.
Εγώ δεν θα ψάξω για αποδιοπο-
µπαίους τράγους γιατί δεν είναι 
δικό µου καθήκον, αυτό είναι καθή-
κον τής ∆ικαιοσύνης στην οποία θα 
πρέπει να αποταθούν οι συγγενείς 
των θυµάτων αυτής τής επίσηµης 
αναλγησίας...

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ

*** Κρούσµατα κορονοϊού και θά-
νατοι (06-05-2020): Aυστραλία 6849 
µε 96 θανάτους, NSW: 3035 µε 43 
θανάτους, Victoria: 1423, µε 18 θα-
νάτους, Queensland: 1043 µε 6 θα-
νάτους, South Australia: 438 µε 4 
θανάτους, Western Australia: 551 
µε 9 θανάτους, Australian Capital 
Territory: 107 µε 3 θανάτους, 
Tasmania: 223 µε 13 θανάτους, 
Northern Territory: 29 χωρίς θά-
νατο. Παγκοσµίως 3,659,271 κρού-
σµατα µε 256,928 θανάτους.

*** Ο υπουργός Συγκοινωνιών στη 
ΝΝΟ, Andrew Constance, επιβεβαί-
ωσε την φήµη ότι θα διεκδικήσει 
για τους Λίµπεραλ την βουλευτική 
έδρα Eden-Monaro τής οµοσπονδι-
ακής Βουλής στην Καµπέρα. Αν ο κ. 
Constance κερδίσει την βουλευτι-
κή έδρα από το Εργατικό Κόµµα, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα αυξή-
σει την ισχνή πλειοψηφία της στην 
Βουλή.

*** Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
ενθαρρύνει τους Αυστραλούς να βά-

λουν την εφαρµογή COVIDSafe στα 
τηλέφωνά τους για να µπορούν οι 
αρχές να εντοπίζουν άγνωστους φο-
ρείς του κοροναϊού. Οταν έχετε αυτή 
την εφαρµογή στο τηλέφωνό σας, η 
αρµόδια υπηρεσία θα σας ενηµερώ-
νει αµέσως και αν από άγνοια συνα-
ντήσετε γνωστό φορέα τού ιού. 

*** Τα ταξίδια µας στο µέλλον δεν 
θα είναι εύκολα όσο υπάρχει ο κίν-
δυνος από τον κοροναϊό και έχουν 
πληγεί οι αεροπορικές εταιρείες µε 
τις χώρες µε ανεπτυγµένη βιοµηχα-
νία τουρισµού, όπως η νότια Ευρώ-
πη µε την Ελλάδα, αλλά και η Αυ-
στραλία. Γι’ αυτό από την Σαρδηνία 
ξεκίνησε η ιδέα ενός «διαβατηρίου 
υγείας» που θα είναι εγγύηση πως 
οποιοσδήποτε ταξιδιώτης δεν είναι 
επικίνδυνος φορέας τού ιού, µε ια-
τρικό πιστοποιητικό. Αυτά τα άτοµα 
µε το πιστοποιητικό υγείας θα µπο-
ρούν να ταξιδεύουν χωρίς εµπόδια 
σε όλο τον κόσµο, για να ανακάµψει 
ο κερδοφόρος τοµέας τουρισµού. 
Που στην Ελλάδα αντιστοιχεί µε το 
20% των εισοδηµάτων της.

*** Σύµφωνα µε στατιστικές το ήµι-
συ του εργατικού δυναµικού τής 
Αυστραλίας, περίπου 6 εκατοµµύρια 
εργαζόµενοι, επιβιώνει µε κρατικά 
επιδόµατα ανεργίας και JobKeeper. 
Ηδη ο αριθµός των ανέργων ανέρ-
χεται σε ένα εκατοµµύριο και η 
Αποθεµατική Τράπεζα Αυστραλίας 
προβλέπει το ποσοστό ανεργίας στη 
χώρα µας να φτάσει το 10%.

*** Προστασία 24 ωρών θα δοθεί 
στον Θησαυροφύλακα, Ζος Φράι-
ντεµπεργκ, ύστερα από απειλές 
που δέχτηκε λόγω κοροναϊού. Ηδη 
από τις αρχές Απριλίου η Αυστρα-
λιανή Οµοσπονδιακή Αστυνοµία 
έχει αναλάβει την προστασία τού κ. 
Φράιντεµπεργκ και είναι η πρώτη 
φορά που Αυστραλός Θησαυροφύ-
λακας φρουρείται συνεχώς για να 
προστατευτεί η ζωή του. Πιστεύεται 
ότι οι απειλές έγιναν στο διαδίκτυο 
«όπου ο καθένας µπορεί να κάτσει 
µπροστά στο πληκτρολόγιο για να 
φτύσει βιοτριόλι του και πρόκειται 
για πολύ επικίνδυνη εξελιξη στα 
κοινωνικά δίκτυα», είπε ένας πολι-

τικός σε τηλεοπτικό κανάλι. 

*** O πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρρι-
σον, είχε τηλεφωνική επικοινωνία 
µε την Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία 
τού είπε ότι είναι ευχαριστηµένη µε 
την αντιµετώπιση τού κορονµαϊού 
από την Αυστραλία. Ο κ. Μόρρισον 
συζήτησε µε την Βασίλισσα και άλλα 
θέµατα, όπως την ξηρασία, τις πυρ-
καγιές, αλλά και τις ιπποδροµίες 
στην χώρα µας.

*** Τα καταστήµατα στην Αυστρα-
λία ετοιµάζονται ν’ ανοίξουν τις πόρ-
τες τους για πρώτη φορά ύστερα 
από έναν µήνα τουλάχιστον, καθώς 
η συνεχής µείωση στα κρούσµατα 
κοροναϊού ενθαρρύνουν τους Αυ-
στραλούς να πάνε στα µαγαζιά. Σύµ-
φωνα µε την Commonwealth Bank, 
οι Αυστραλοί αύξησαν τις δαπάνες 
τους τις τελευταίες δύο εβδοµάδες 
ύστερα από την καθίζηση λόγω των 
περιοριστικών µέτρων. Γι’ αυτό αυ-
ξήθηκαν κατά 110% οι αγορές στο 
διαδίκτυο σε σύγκριση µε το ποσο-
στό πριν 12 µήνες.

«Η εβδοµάδα που πέρασε» γράφει και επιµελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

Ποιός πιστεύει τον Τραµπ;
Εκτός από τους ακροδεξιούς και εθνικιστές Αµε-
ρικανούς, ποιός πιστεύει σήµερα τον φθηνό δη-
µαγωγό και συκοφάντη πλανητάρχη Ντόναλντ 
Τραµπ;
Ο οποίος κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ 
Οµπάµα πως χρηµατοδότησε µε τρία εκατοµµύρια 
δολάρια την ερευνητική οµάδα στην Κίνα. Η οποία 
υποτίθεται σύµφωνα µε τον Ντόναλντ Τραµπ εµό-
λυνε την ανθρωπότητα µε τον κορωναϊό.
Αυτό τον ισχυρισµό τού Τραµπ, ότι δήθεν οι Κι-
νέζοι θέλουν να εξαφανίσουν την ανθρώπινη ζωή 
αρχίζοντας από την ίδια τους την χώρα, απέρριψαν 
αναφανδόν τόσο ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγεί-

ας, όσο και καταξιωµένοι επιστήµονες.
Την περασµένη Τρίτη, όµως, αποκαλύφθηκε πως 
το πρώτο θύµα τού κοροναϊού δεν ήταν Κινέζος, 
αλλά Γάλλος. Ο οποίος πέθανε τον περασµένο Σε-
πτέµβριο από γρίππη, όµως τώρα που γνωρίζουµε 
τον ιό αποδείχτηκε πως ο θάνατός του οφείλεται 
στον ιό.
∆εν αποκλείω το ενδεχόµενο ο ιός να ξεκίνησε την 
θανατηφόρα πορεία του από την Κίνα, από λάθος 
ή ατύχηµα, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σήµε-
ρα χώρα στον κόσµο που εσκεµµένα θα σκότωνε 
χιλιάδες πολίτες της και εκατοµµύρια ξένους. Αν 
κάποιος το πιστεύει ας µου εξηγήσει το γιατί... 




