
O ΚόσμοςTHURSDAY 31 MAY 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Απέλαση Σύρων διπλωµατών 
για τη σφαγή στη Χούλα

Η αυστραλιανή κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε προχθές 
το απόγευµα, διά στόµα-

τος του υπουργού Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ, ότι απελαύνει δύο 
Σύρους διπλωµάτες, µετά τη 
σφαγή στη Χούλα της κεντρι-
κής Συρίας, τουλάχιστον 100 
ανθρώπων από τους οποίους οι 
µισοί ήταν παιδιά, για την οποία 
ο ΟΗΕ καταδίκασε το συριακό 
καθεστώς. Συγκεκριµένα, δό-
θηκε στον Σύρο επιτετραµµένο 
Τζαουντάτ Αλι και σε ένα ακόµη 
διπλωµάτη προθεσµία 72 ωρών 
για να εγκαταλείψουν τη χώρα. 
Ο επιτετραµµένος κλήθηκε τη 
∆ευτέρα στο υπουργείο Εξωτερι-
κών για να δώσει εξηγήσεις σε 
Αυστραλούς κυβερνητικούς αξι-
ωµατούχους για τη σφαγή που 
διαπράχθηκε την Παρασκευή 
στη χώρα του.

«Αυτός είναι ο πιο δραστικός 
τρόπος για να στείλουµε ένα 
µήνυµα αποστροφής στη συρι-
ακή κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. 
Μποµπ Καρ. «Η συριακή κυβέρ-
νηση δεν πρέπει να αναµένει 
πως θα υπάρξουν άλλες επίση-
µες αποστολές στην Αυστραλία 
µέχρι να σεβαστεί την εκεχειρία 
του ΟΗΕ και να λάβει συγκεκρι-

µένα µέτρα ώστε να εφαρµοστεί 
το ειρηνευτικό σχέδιο του ειδι-
κού απεσταλµένου του ΟΗΕ και 
του Αραβικού Συνδέσµου Κόφι 
Ανάν», τόνισε.

«Η σφαγή περισσοτέρων των 
100 ανθρώπων στη Χούλα, αν-
δρών γυναικών και παιδιών, 
συνιστά ένα ωµό και απεχθές 
έγκληµα», πρόσθεσε.

Ο Τζαουντάτ Αλι έχει αναλά-
βει να µεταφέρει στην κυβέρνη-
σή του ένα πολύ σαφές µήνυµα, 
διευκρίνισε ο υπουργός: «οι 
Αυστραλοί είναι πανικόβλητοι 
µετά τη σφαγή αυτή και επιδι-
ώκουµε µια ενωµένη διεθνή 
απάντηση ώστε οι υπεύθυνοι να 
διωχθούν».  Λίγο αργότερα ανα-
κοινώθηκε ότι απελαύνονται οι 
πρέσβεις της Συρίας στη Γαλλία, 
τη Γερµανία και την Ιταλία, κα-
θώς και οι επιτετραµµένοι στη 
Βρετανία και τον Καναδά, µετά 
τη σφαγή 108 ανθρώπων την 
Παρασκευή στη Χούλα της κε-
ντρικής Συρίας, η οποία προκά-
λεσε διεθνή κατακραυγή.

Την απέλαση της Σύριας πρέ-
σβεως στο Παρίσι εξαιτίας της 
κλιµακούµενης κρίσης στη χώρα 
της, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόε-
δρος Φρανσουά Ολάντ, την ώρα 

που ο υπουργός Εξωτερικών 
Λοράν Φαµπιούς χαρακτήριζε 
το Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-
Ασαντ «δολοφόνο του λαού του».  
Την απέλαση του Σύρου πρέσβη 
στο Βερολίνο ανακοίνωσε ο Γερ-
µανός υπουργός Εξωτερικών 
Γκουίντο Βέστερβελε. Ο πρέσβης 
Ράντουαν Λούτφι κλήθηκε στο 
υπουργείο Εξωτερικών όπου και 
του γνωστοποιήθηκε πως έχει 
στη διάθεσή του 72 ώρες για να 
εγκαταλείψει τη χώρα.

«Ανεπιθύµητα πρόσωπα» ανα-
κήρυξε το ιταλικό υπουργείο 
Εξωτερικών το Σύρο πρέσβη στη 
Ρώµη και άλλα µέλη του διπλω-
µατικού προσωπικού.

Την απέλαση του Σύρου επιτε-
τραµµένου στο Λονδίνο (ο πρέ-
σβης είχε ανακληθεί πριν από 
µερικούς µήνες) και δύο ακόµα 
διπλωµατών ανακοίνωσε ο Βρε-
τανός υπουργός Εξωτερικών 
Ουίλιαµ Χέιγκ. Παράλληλα, ο 
Καναδός υπουργός Εξωτερικών 
Τζον Μπερντ ανακοίνωσε την 
απέλαση των τριών εναποµείνα-
ντων διπλωµατών στη συριακή 
πρεσβεία στην Οτάβα (του επιτε-
τραµµένου και δύο ακόµα υπαλ-
λήλων) ως ένδειξη διαµαρτυρί-
ας για τα γεγονότα στη Χούλα. 

Μια ηλικιωµένη γυναίκα η 
οποία είχε κινήσει αγωγή 
σε βάρος της οικογένειάς 

της, όταν έπεσε από σκάλα σπιτιού 
ενώ είχε στην αγκαλιά της την µι-
κρή εγγονή της, βρέθηκε νοµικά 
υπεύθυνη για τα σοβαρά εγκεφαλι-
κά τραύµατα που υπέστη το άτυχο 
κοριτσάκι.

Συγκεκριµένα, δικαστής αποφάν-
θηκε ότι η Reverend Hannellore 
Hoffmann θα έπρεπε να ήταν πιο 
προσεκτική ενώ κατέβαινε τα σκα-
λοπάτια έχοντας στην αγκαλιά της 

την 5 µηνών εγγονή της, Molly 
Erica Hoffmann Boland.

H Molly τραυµατίστηκε σοβα-
ρά στις αρχές του 2006, όταν η 
Hoffmann έπεσε από τη σκάλα του 
εξοχικού της οικογένειας στα βο-
ρειοδυτικά παράλια της Ν.Ν.Ο.

Αρχικά η Hoffmann είχε κινήσει 
αγωγή σε βάρος της οικογένειάς 
της, θεωρώντας την υπεύθυνη που 
έπεσε από την σκάλα. Όµως, ο πα-
τέρας του άτυχου κοριτσιού κίνησε 
αγωγή  εναντίον της για τον τραυ-
µατισµό της κόρης του.

Στο Λονδίνο βρίσκεται από 
προχθές η µητέρα του Αυ-
στραλού ιδρυτή της ιστο-

σελίδας WikiLeaks,  Τζούλιαν 
Ασάντζ, ενόψει της τελευταίας 
δικαστικής του προσπάθειας - 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της 
Βρετανίας - για να µην εκδοθεί 
στη Σουηδία.

Όπως είναι γνωστό, δύο Σου-
ηδέζες κατηγορούν τον Ασάντζ 
ότι είχε, σε διαφορετικές περιστά-
σεις, συναινετικές σεξουαλικές 
σχέσεις µαζί τους, οι οποίες µετα-

τράπηκαν σε µη συναινετικές. Ο 
40χρονος Ασάντζ, βρίσκεται υπό 
κατ’ οίκον περιορισµό στη Βρετα-
νία τους τελευταίους δώδεκα πε-
ρίπου µήνες.

Η µητέρα του, Κριστίν Ασάντζ, 
υποστηρίζει ότι η έκδοση του 
γιού της στη Σουηδία θα λειτουρ-
γήσει ως ενδιάµεσος κρίκος για 
την έκδοσή του στις ΗΠΑ. «Τώρα 
ο Τζούλιαν βρίσκεται ακόµη πιο 
κοντά στην έκδοση ή στην έκνο-
µη µεταγωγή προς τις ΗΠΑ», 
ισχυρίστηκε η Κριστίν Ασάντζ.

Σχεδόν άλλα 1.500 όπλα που 
είχαν κατασχεθεί τον Απρί-
λιο, µετά τον «πόλεµο» που 

ξέσπασε ανάµεσα  σε συµµορίες 
µοτοσικλετιστών στην Πολιτεία, 
καταστράφηκαν προχθές από την 
αστυνοµία της Ν.Ν.Ο.

Ο αρχηγός της αστυνοµίας, 
Άντριου Σκιπιόνε, δήλωσε χαρα-
κτηριστικά: «Κάθε ένα όπλο που 
κατάσχεται και καταστρέφεται, 
κάνει πιο ασφαλείς τους δρόµους 
της πολιτείας µας και µειώνει τον 
κίνδυνο για τον τραυµατισµό ή τη 
δολοφονία αθώων ατόµων».

Στη συνέχεια έκανε έκκληση στο 
κοινό να βοηθήσει µε πληροφο-
ρίες στην εντόπιση και κατάσχεση 
παράνοµων όπλων. «Η αστυνοµία 
πρέπει να γνωρίζει ποιοι έχουν 

στην κατοχή τους όπλα. Οι πληρο-
φορίες που θα δώσετε µπορεί να 
σώσουν ζωές», τόνισε ο αρχηγός 
της αστυνοµίας της Ν.Ν.Ο.

Ο πρώην Εργατικός Βουλευτής 
και νυν ανεξάρτητος, Κρεγκ 
Τόµσον, για πρώτη φορά 

από τότε που εκλέχθηκε στο αυ-
στραλιανό κοινοβούλιο, το 2007, 
ψήφισε µαζί µε την αντιπολίτευση, 
ενάντια σε τέσσερις προτάσεις που 
είχε καταθέσει το κυβερνών κόµµα.

Ο κ. Τόµσον, όπως είναι γνω-
στό, διαγράφηκε από το Εργατικό 

Κόµµα στις 29 Απριλίου, λόγω των 
καταγγελιών που έχουν γίνει εις 
βάρος του για καταχρήσεις ύψους 
$500,000 ενώ διατελούσε Γ. Γραµ-
µατέας του Συνδικάτου Υπηρεσιών 
Υγείας από το 2002 µέχρι το 2007.

Ο ίδιος αρνείται των κατηγοριών 
και δηλώνει αποφασισµένος να 
«καθαρίσει» το όνοµά του στο οµο-
σπονδιακό δικαστήριο.

Πήγε για µαλλί
και βγήκε κουρεµένη!

Ο κ. Κρεγκ Τόµσον.

Ο Κρεγκ Τόµσον 
καταψήφισε προτάσεις 
του Εργατικού Κόµµατος

Την έντονη δυσφορία της  
για την αιµατοχυσία στην πόλη 
Χούλα της Συρίας, έδειξε  
η Αυστραλία απελαύνοντας  
δύο Σύρους διπλωµάτες.

ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Η αστυνοµία κατάστρεψε 
άλλα 1.500 όπλα

Ο αρχηγός της αστυνοµίας, 
Άντριου Σκιπιόνε.

Στο Λονδίνο η μητέρα του Τζούλιαν Ασάντζ

Ο 40χρονος Τζούλιαν Ασάντζ


