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Η υπόθεση «κατασκοπείας» 
έχει κλονίσει την πίστη 
των λιβυκών Αρχών προς το ICC

Ο πρέσβης της Αυστραλίας 
στη Λιβύη, Ντέϊβιντ Ρίτσι, 
δήλωσε χθες ότι οι Αρχές 

της αφρικανικής αυτής χώρας 
κρίνουν ως πολύ σοβαρό θέµα 
την σύλληψη των τεσσάρων στε-
λεχών του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου, µε την κατηγο-
ρία της κατασκοπείας. Ανάµεσα 
στους συλληφθέντες, ως γνω-
στόν, ήταν και η Αυστραλή δικη-
γόρος Μελίντα Τέϊλορ.

Οι Λιβυκές Αρχές απελευθέ-
ρωσαν τους τέσσερις κρατού-

µενους, αλλά όπως δήλωσαν 
ανώτατα στελέχη της τοπικής κυ-
βέρνησης, η υπόθεση έχει κλο-
νίσει την πίστη τους στο ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο (ICC).

Τα τέσσερα στελέχη του ICC 
απελευθερώθηκαν την ∆ευτέρα 
µετά από τη συγνώµη που ζήτησε 
ο πρόεδρος του ∆ικαστηρίου, για 
τις «δυσκολίες» που προέκυψαν 
από την αποστολή των µελών 
του προσωπικού.

Η Αυστραλή δικηγόρος Μελί-
ντα Τέϊλορ, η διερµηνέας Έλεν 

Άσαφ από τον Λίβανο και δύο 
άνδρες, ένας Ρώσος και ένας 
Ισπανός, είχαν συλληφθεί στις 
7 Ιουνίου στη Ζέντεν, 170 χλµ. 
νοτιοδυτικά της Τρίπολης, όπου 
είχαν µεταβεί για να συναντη-
θούν µε τον Σάιφ αλ Ισλάµ, γιο 
του Μουαµάρ Καντάφι. Οι δύο 
γυναίκες είχαν κατηγορηθεί για 
κατασκοπεία, επειδή - σύµφωνα 
µε τις Αρχές - µετέφεραν ύποπτα 
έγγραφα στον Σάιφ Αλ Ισλάµ.

Και οι τέσσερις βρίσκονται 
από προχθές στην Ευρώπη.

Ενθαρρυντικά χαρακτήρισε τα 
στοιχεία για την οικοδοµική 
δραστηριότητα στη χώρα, ο 

Οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν. Τα τε-
λευταία στοιχεία δείχνουν ότι τον 
Μάϊο σηµειώθηκε η µεγαλύτερη 
αύξηση στον αριθµό νέων οικοδο-
µών που εγκρίθηκαν στη χώρα.

Συγκεκριµένα, τον µήνα αυτό πα-
ρατηρήθηκε µια αύξηση του επιπέ-

δου του 27,3%, ποσοστό που ήταν 
πέντε φορές µεγαλύτερο απ’ αυτό 
που είχαν προβλέψει οι οικονοµο-
λόγοι. «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
ότι ο οικοδοµικός τοµέας βαδίζει 
στο σωστό δρόµο και αποτελούν 
άλλη µια χειροπιαστή ένδειξη ότι 
η Αυστραλία βρίσκεται οικονοµικά 
σε διαφορετική κατηγορία από τον 
υπόλοιπο αναπτυγµένο κόσµο»,  τό-
νισε ο κ. Σουάν.

Τα στοιχεία που θα ανακοι-
νωθούν στις 25 Ιουλίου 
για τον πληθωρισµό, θα 

πρέπει να είναι πολύ ανησυχη-
τικά, για να προβεί η Αποθεµα-
τική Τράπεζα σε περαιτέρω µεί-
ωση των επίσηµων επιτοκίων 
στην συνεδρίαση του ∆ιοικη-
τικού της Συµβουλίου τον επό-
µενο µήνα. Αυτό τουλάχιστον 
υποστηρίζουν οι περισσότεροι 
οικονοµολόγοι της χώρας, µετά 
την προχθεσινή απόφαση της 
κεντρικής τράπεζας να διατη-
ρήσει αµετάβλητα τα επιτόκια, 
εκτιµώντας ότι οι πρόσφατες 
µειώσεις του κόστους δανει-
σµού θα «θωρακίσουν» την 
οικονοµία έναντι των διεθνών 
αναταράξεων. Όπως είναι γνω-
στό, ο ∆ιοικητής Γκλεν Στίβενς 
και τα µέλη του εκτελεστικού 
συµβουλίου αποφάσισαν να δι-
ατηρήσουν το βασικό επιτόκιο 
στο 3,5%. Η απόφαση ήταν ευ-
ρέως αναµενόµενη.

«Υπήρξε µια σηµαντική χαλά-
ρωση της νοµισµατικής πολιτι-
κής τους τελευταίους έξι µήνες», 
δήλωσε ο κ. Στίβενς. «Το συµ-
βούλιο έκρινε ότι, µε τον πλη-

θωρισµό να αναµένεται εντός 
του στόχου και την ανάπτυξη 
κοντά στην τρέχουσα τάση, 
αλλά µε τις διεθνείς προοπτικές 
να έχουν επιδεινωθεί σε σχέση 
µε λίγους µήνες πριν, η νοµι-
σµατική πολιτική παραµένει η 
κατάλληλη», πρόσθεσε. 

Να υπενθυµίσουµε ότι η Απο-
θεµατική Τράπεζα είχε µειώσει 
τα επιτόκια κατά 0,25% τον Ιού-
νιο και κατά 0,50% το Μάιο. Οι 
οικονοµολόγοι δηλώνουν πως 
υπάρχει ακόµη περιθώριο για 
την κεντρική τράπεζα της χώ-
ρας να προχωρήσει σε µείωση 
των επιτοκίων στο τρέχον έτος, 
αλλά µόνο αν ο πληθωρισµός 
παραµείνει χαµηλός. Στην από-
φασή της, η κεντρική τράπεζα 
έλαβε υπόψη της τις πρόσφατες 
ειδήσεις για ισχυρή οικονοµική 
ανάπτυξη στο α΄ τρίµηνο και τα 
στοιχεία ότι η οικονοµία συνε-
χίζει να δηµιουργεί θέσεις εργα-
σίας σε σταθερή βάση.

Τα βήµατα που ανακοινώθη-
καν την προηγούµενη εβδοµά-
δα από τους Ευρωπαίους ηγέτες 
για να αντιµετωπίσουν την κρί-
ση χρέους της περιοχής, φαίνε-

ται επίσης ότι έχουν αποµακρύ-
νει µέρος των ανησυχιών από 
τις αγορές παγκοσµίως, δίνο-
ντας έτσι το περιθώριο στην κε-
ντρική τράπεζα να µην προχω-
ρήσει σε περαιτέρω µείωση των 
επιτοκίων. Ωστόσο, το περιβάλ-
λον παραµένει µε προκλήσεις 
για την Αποθεµατική Τράπεζα, 
σύµφωνα µε τους οικονοµολό-
γους. Ο πληθωρισµός είναι σε 
καλό επίπεδο αυτή τη στιγµή, 
ενώ παρατηρείται και αύξηση 
στις επενδύσεις στον κλάδο των 
εξορύξεων.

Η οικονοµία των 1,4 τρις. δο-
λαρίων της χώρας είναι διαιρε-
µένη. Η ανάπτυξη στις πολιτείες 
που ασχολούνται µε την εξό-
ρυξη, εξισορροπείται σε άλλες 
περιοχές όπου το ισχυρό δολά-
ριο Αυστραλίας και η ασθενείς 
καταναλωτική ζήτηση, πλήττουν 
κλάδους όπως η µεταποίηση.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Αποθεµατικής Τράπεζας συνα-
ντάται εκ νέου στις 7 Αυγού-
στου, όταν και αναµένεται να 
έχουν απορροφηθεί τα στοιχεία 
του πληθωρισµού που θα ανα-
κοινωθούν στις 25 Ιουλίου.

Σε κάθειρξη 30 χρόνων µε 22 
χρόνια χωρίς αναστολή, κατα-
δικάστηκε ο βαρώνος των ναρ-

κωτικών, Τόνι Μόκµπελ, ο οποίος 
ήταν επικεφαλής ενός από τα µεγα-
λύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτι-
κών που γνώρισε στην ιστορία της η 
Αυστραλία. Ο 46χρονος είχε οµολο-

γήσει την ενοχή του σε τρεις σοβαρές 
κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτι-
κών. Ανακοινώνοντας την καταδίκη 
του Μόκµπελ, ο ∆ικαστής του Ανω-
τάτου ∆ικαστηρίου της Βικτώριας, 
Σάϊµον Γουίλαν, τόνισε ότι θα τον 
καταδίκαζε σε ισόβια κάθειρξη αν 
δεν οµολογούσε την ενοχή του.

Ποινή κάθειρξης 45 χρόνων 
αντιµετωπίζει ο 42χρονος 
Max Sica, ο οποίος κρίθηκε 

προχθές ένοχος από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο του Μπρίσµπαν, για τη 
στυγερή δολοφονία της πρώην φί-
λης του και των δύο αδελφών της. 
Οι ένορκοι χρειάστηκαν τέσσερις 
µέρες για να καταλήξουν σε οµόφω-
νη απόφαση, στην πιο µακροχρόνια 
δίκη για δολοφονία στην ιστορία του 
Κουίνσλαντ.

Ο 42χρονος Sica δεν οµολόγησε 
την ενοχή του ότι δολοφόνησε την 
24χρονη Νεέλµα Σινγχ και τα δύο 

αδέλφια της Κουνάλ Σινγχ 18 χρό-
νων και Σίντι Σινγχ 12 χρόνων στο 
σπίτι τους στο προάστιο του Μπρί-
σµπαν, Bridgeman Downs.

Ο Sica υποστήριξε ότι βρήκε τα 
τρία πτώµατα στις 21 Απριλίου 
2003 και επέµεινε ότι κάποιος άλλος 
διέπραξε την τριπλή δολοφονία. Στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο όµως παρουσι-
άστηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
42χρονος είχε στραγγαλίσει την Νε-
έλµα και µετά σκότωσε τους Κουνάλ 
και Σίντι µε διχάλα του κήπου, για 
να µην αποκαλύψουν σε κανέναν το 
έγκληµά του.

Σε δικαστήριο του Σίδνεϊ πρό-
κειται να προσαχθεί αύριο, 
Παρασκευή, ο κατηγορούµε-

νος στυγερός δολοφόνος, Τζόναθαν 
Άντριου Στένµπεργκ. ∆ικαστήριο 
του Ντάργουϊν ενέκρινε προχθές την 
έκδοση του Στένµπεργκ στις Αρχές 
της Ν.Ν.Ουαλίας όπου καταζητεί-
ται σχετικά µε την δολοφονία του 
54χρονου Έντουαρντ Κέλι στις 21 
Ιουνίου.

Συγκεκριµένα, κατηγορείται ότι 
δολοφόνησε τον Κέλι στο σπίτι του 

στην περιοχή Broadwater και στη 
συνέχεια τον αποκεφάλισε, τοποθε-
τώντας στο σηµείο που ήταν το κε-
φάλι ένα καπέλο.

Το κεφάλι του θύµατος, µέχρι 
στιγµής, δεν έχει εντοπιστεί.

Να σηµειωθεί ότι επί έξι µέρες η 
αστυνοµία της Βόρειας Επικράτειας 
είχε εξαπολύσει άγριο ανθρωποκυ-
νηγητό για την εντόπιση και σύλλη-
ψη του Στένµπεργκ, ο οποίος πιά-
στηκε τελικά στα δίκτυα του νόµου 
την περασµένη Κυριακή.

Σε κάθειρξη 30 χρόνων 
καταδικάστηκε ο Μόκµπελ

Λιγότερο αισιόδοξοι οι οικονομολόγοι
για μείωση των επιτοκίων τον Αύγουστο

Σηµαντική αύξηση 
στον αριθµό νέων οικοδοµών

Η Αυστραλή δικηγόρος, Μελίντα Τέϊλορ, µετά την απελευθέρωσή της.

Η ΠΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΚΗ  
ΓΙΑ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ

Ένοχος 
για τριπλή δολοφονία 
βρέθηκε ο Max Sica

Θα δικαστεί στο Σίδνεϊ
ο Τζόναθαν Στένµπεργκ


