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Τ α µικρά και απόµακρα νη-
σιά Κόκος επιλέγουν τον 
τελευταίο καιρό για προ-

ορισµό τους αρκετά σαπιοκάρα-
βα που µεταφέρουν πρόσφυγες, 
προκειµένου να ζητήσουν πολι-
τικό άσυλο στην Αυστραλία. Η 
εξέλιξη αυτή έχει ανησυχήσει 
την ακτοφυλακή της Αυστραλίας, 
σκάφη της οποίας περιπολούν 
και ελέγχουν τα αυστραλιανά χω-
ρικά ύδατα του Ινδικού Ωκεανού, 
επειδή διπλασιάζεται σχεδόν η 
έκταση που πρέπει να περιπο-
λούν και να προστατεύουν.

Τις τελευταίες εβδοµάδες και 
συγκεκριµένα από τις 16 Μαΐου 
έως σήµερα, πέντε σκάφη µε πε-
ρίπου 200 πρόσφυγες κατάφεραν 
να φτάσουν στα νησιά Κόκος, τα 
οποία βρίσκονται καταµεσής του 
Ινδικού Ωκεανού και ανήκουν 
στην αυστραλιανή επικράτεια. Τα 
νησάκια αυτά έχουν αρχίσει να 
επιλέγουν κυρίως οι πρόσφυγες 
που ξεκινούν από τη Σρι Λάνκα, 
λόγω του ότι βρίσκονται σχεδόν 

στο ενδιάµεσο της απόστασης µε-
ταξύ των δύο χωρών. Ανώτατος 
εκπρόσωπος της πρεσβείας της 
Σρι Λάνκα στην Καµπέρα δήλω-
σε πριν από λίγες ηµέρες ότι η 
ακτοφυλακή της χώρας του ανα-
χαίτισε ένα σαπιοκάραβο µε 110 
επιβάτες στον Ινδικό Ωκεανό που 
κατευθυνόταν στην Αυστραλία.

Μέχρι τώρα οι δουλέµποροι 
που οργανώνουν τις παράνοµες 
µετακινήσεις των λαθροµετα-
ναστών επέλεγαν συνήθως ως 
τελικό προορισµό το Νησί των 
Χριστουγέννων που βρίσκεται 
νότια της ινδονησιακής Ιάβας ή 
το Άσµοουρ Ριφ, που βρίσκεται 
πιο κοντά στο ∆υτικό Τιµόρ.

Τα νησάκια Κόκος, ως τρίτος 
προορισµός, θα έχει ως αποτέ-
λεσµα να αυξηθεί σηµαντικά ο 
θαλάσσιος χώρος που θα πρέπει 
να περιπολείται από την αυστρα-
λιανή ακτοφυλακή, η οποία είχε 
ήδη τεράστια προβλήµατα στον 
έλεγχο της διακίνησης λαθροµε-
ταναστών στη θάλασσα της Βό-

ρειας Αυστραλίας. Σηµειώνεται 
ότι η απόσταση από το Άσµοουρ 
Ριφ µέχρι τα νησιά Κόκος ξεπερ-
νά τα 4.000 χιλιόµετρα που ση-
µαίνει ότι είναι πρακτικά αδύνατο 
να περιφρουρηθεί.

Αναφερόµενος στο ζήτηµα 
αυτό, ο εκπρόσωπος της αντιπο-
λίτευσης για θέµατα προστασίας 
των συνόρων της χώρας, Μίτσελ 
Κίναν, δήλωσε ότι τα πλοία της 
ακτοφυλακής που περιπολούν τα 
σύνορα συνήθως λειτουργούν ως 
ταξί συνοδεύοντας τα σαπιοκάρα-
βα στο Νησί των Χριστουγέννων, 
όπου βρίσκεται το κέντρο κράτη-
σης των προσφύγων.

Η κατάσταση είναι ουσιαστικά 
εκτός ελέγχου, αφού παρά την 
οξύτητα των αντιπαραθέσεων 
και συζητήσεων για την καλύτερη 
προστασία των συνόρων πάνω 
από 4.000 άτοµα διακινδύνευ-
σαν τη ζωή τους φέτος για να δι-
ασχίσουν τον Ωκεανό προκειµέ-
νου να ζητήσουν πολιτικό άσυλο 
στην Αυστραλία.

Οργάνωση που εκπροσωπεί 
τους ασθενείς των δηµοσί-
ων νοσοκοµείων, ζήτησε 

από τις πολιτειακές κυβερνήσεις 
της χώρας, να εξηγήσουν που 
δαπανήθηκαν οι αυξηµένες κρα-
τικές επιχορηγήσεις που τους δό-
θηκαν, εφόσον τελευταία στοιχεία 
που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, 
αποκαλύπτουν ότι έχει αυξηθεί 
ο χρόνος αναµονής των ατόµων 
που περιµένουν να εισαχθούν 
στα νοσοκοµεία για προαιρετι-

κές εγχειρήσεις. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε 
στη δηµοσιότητα το Συµβούλιο 
Αναδιάρθρωσης COAG, σε πα-
ναυστραλιανή κλίµακα ο χρόνος 
αναµονής για προαιρετικές εγχει-
ρήσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία 
αυξήθηκε στα τελευταία τρία χρό-
νια από 34 σε 36 ηµέρες.

Στη Ν.Ν.Ουαλία σηµειώθηκε η 
µεγαλύτερη αύξηση (20.5%) από 
39 σε 47 ηµέρες, ενώ στη Βικτό-
ρια αυξήθηκε κατά 9,1% σε 36 

ηµέρες και στο Κουίνσλαντ κατά 
7,4% σε 29 ηµέρες.

«Παρόλο που έχουν αυξηθεί οι 
κρατικές επιχορηγήσεις στα δη-
µόσια νοσοκοµεία, εντούτοις αντί 
να µειώνεται, αντίθετα αυξάνεται 
ο χρόνος αναµονής για προαι-
ρετικές εγχειρήσεις. Και φυσικά 
οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να 
δώσουν τις απαραίτητες εξηγή-
σεις στους φορολογούµενους», 
δήλωσε η γενική διευθύντρια του 
CHF, Κάρολ Μπένετ.

Στα χέρια της ∆ικαιοσύνης βρί-
σκεται η Αυστραλή δικηγόρος 
Μελίντα Τέϊλορ, που κρατείται 

από τις λιβυκές Αρχές από την πε-
ρασµένη Πέµπτη. Τη δήλωσε αυτή 
έκανε χθες ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Νάσερ Αλ-Μανάα, τονίζο-
ντας ότι τόσο η Τέϊλορ όσο και άλλοι 
τρεις συνάδελφοί της από το ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο, βαρύνονται µε 
κατηγορίες που αφορούν στην εθνι-
κή ασφάλεια της χώρας.

«Η Λιβύη δεν ανέχεται οποιεσδή-
ποτε απειλές κατά της εθνικής της 
ασφάλειας», τόνισε ο Λίβυος κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος. Υπογραµ-
µίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει 
υπογράψει το ψήφισµα της Ρώµης 
για την ίδρυση του ∆ιεθνούς ∆ικα-
στηρίου κατά του Εγκλήµατος (ICC).

Η Αυστραλή δικηγόρος και οι 

τρεις συνάδελφοί της συνελήφθη-
σαν την περασµένη Πέµπτη, µετά 
τη συνάντησή τους µε τον Σεϊφ Αλ-
Ισλάµ, γιό του πρώην δικτάτορα της 
χώρας Μουαµάρ Καντάφι, που κρα-
τείται στις φυλακές του Ζιντάν.

Το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 
που έχει την έδρα του στη Χάγη, επι-
διώκει να δικαστεί ο 39χρονος Σεϊφ 
Αλ-Ισλάµ  για εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας. Αποστολή της Τέϊ-
λορ και των τριών συναδέλφων της 
ήταν να βοηθήσουν τον κρατούµενο 
να επιλέξει τον δικηγόρο που ήθελε 
να τον εκπροσωπήσει στο ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο. Οι λιβυκές Αρ-
χές όµως υποστηρίζουν ότι η Τέϊλορ 
επιχείρησε να δώσει στον Σεϊφ µια 
κωδικοποιηµένη επιστολή από τον 
καταζητούµενο πρώην στενό συνερ-
γάτη του, Μοχάµεντ Ισµαϊλ.

Νέα τροπή πήραν οι έρευνες 
της αστυνοµίας για την δια-
λεύκανση της στυγερής δο-

λοφονίας της µητέρας από το Μπρί-
σµπαν, Άλισον Μπάντεν-Κλέϊ, αφού 
προχθές το βράδυ συνελήφθη και 
ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίω-
ξη για την δολοφονία της, ο σύζυγός 
της Τζέραρντ Μπάντεν-Κλέϊ.

Ο Τζέραρντ είχε µεταφερθεί για 
ανακρίσεις - προχθές το απόγευ-
µα - στον αστυνοµικό σταθµό του 
Indooroopilly, δυτικά του Μπρί-
σµπαν, κι αργότερα µεταφέρθηκε 
στον αστυνοµικό σταθµό του Roma, 

όπου επίσηµα ασκήθηκε εναντίον 
του ποινική δίωξη για τη δολοφονία 
της συζύγου του Άλισον. Ο κατηγο-
ρούµενος προσήχθη χθες στο ∆ικα-
στήριο του Μπρίσµπαν και προφυ-
λακίστηκε µέχρι να γίνει η δίκη του. 
Ο ίδιος πάντως αρνείται των κατη-
γοριών που τον βαρύνουν.

Η Άλισον Μπάντεν-Κλέϊ είχε 
εξαφανιστεί από το σπίτι της στο 
Μπρούκφιλντ - δυτικά της πρω-
τεύουσας του Κουίνσλαντ - στις 20 
Απριλίου. Το πτώµα της βρέθη-
κε στις όχθες µικρού ποταµού στο 
Anstead, 10 µέρες αργότερα.

Η αυτοκινητοβιοµηχανία Ford 
ανακοίνωσε ότι θα διακόψει 
τη λειτουργία των εργοστασί-

ων της στην Αυστραλία για µία βδο-
µάδα, για να εξετάσει το ενδεχόµενο 
µαζικών απολύσεων, εφόσον έχουν 
µειωθεί σηµαντικά οι πωλήσεις της.

Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθη-

καν πρόσφατα στη δηµοσιότητα, οι 
πωλήσεις του οικογενειακού αυτο-
κινήτου Ford Falcon έχουν µειωθεί 
κατά 24%, ενώ τον προηγούµενο 
µήνα η εταιρία ανακοίνωσε ότι στο 
οικονοµικό έτος 2011-2012 παρου-
σίασε παθητικό ύψους $290 εκατοµ-
µυρίων.

Τα νησιά Κόκος προτιμούν τώρα οι πρόσφυγες

Στα χέρια 
της λιβυκής ∆ικαιοσύνης 
η Αυστραλή δικηγόρος 
Μελίντα Τέϊλορ

Ο σύζυγος της Άλισον Μπάντεν-Κλέϊ
στο εδώλιο για τον φόνο της!
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Λουκέτο για μια βδομάδα βάζει 
η αυτοκινητοβιομηχανία Ford

Αυξάνεται ο χρόνος αναμονής 
για εγχειρήσεις στα δημόσια νοσοκομεία
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