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Μελέτη που διενήργησε το 
υπουργείο Υγείας της Ν.Ν.Ου-
αλίας, αποκαλύπτει ότι τα 

πρόσφατα κρούσµατα καρκίνου στην 
περιοχή δεν σχετίζονται µε τα επίπε-
δα ρύπων που εκπέµπει η µεγάλη 
καπνοδόχος του τούνελ στο ανατολι-
κό µέρος του αυτοκινητόδροµου Μ5. 
Η µελέτη έγινε µετά τις ανησυχίες 

που εκφράστηκαν από τον σύνδεσµο 
Κατοίκων Εναντίον Ρυπογόνων Κα-
πνοδόχων (RAPS), για τις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή 
Turrella, νότια του Σίδνεϊ.Σύµφωνα 
µε το υπουργείο Υγείας, η µελέτη - από 
ανεξάρτητους ερευνητές - υποστηρίζει 
ότι δεν αυξήθηκαν τα κρούσµατα λευ-
χαιµίας και καρκίνου στην περιοχή, 

στα πρώτα 6 χρόνια της λειτουργίας 
του τούνελ. Ο επικεφαλής του Κέντρου 
Προστασίας Υγείας, ∆ρ Τζέρεµι Μα-
κάνουλντι, δήλωσε ότι παρατηρήθηκε 
αύξηση στον αριθµό κατοίκων της πε-
ριοχής που προσβλήθηκαν από καρ-
κίνο στους πνεύµονες, αλλά η αύξηση 
αυτή σηµειώθηκε πριν ανοίξει το τού-
νελ το 2001.

Επίσηµα πλέον το κόµµα των 
Αυστραλών Οικολόγων της Βι-
κτώριας, αποδέχθηκε την ήττα 

του στις επαναληπτικές εκλογές που 
έγιναν το περασµένο Σάββατο στην 

έδρα της Μελβούρνης. Ο πολιτεια-
κός αρχηγός των Πρασίνων, Γκρεγκ 
Μπάρµπερ, ανακοίνωσε χθες ότι µετά 
την καταµέτρηση κι άλλων ψήφων 
προχθές βράδυ, έγινε ξεκάθαρο πλέον 

ότι το κόµµα του δεν είχε πιθανότητες 
να κερδίσει την έδρα.

Την έδρα αυτή κέρδισε η υποψή-
φια του Εργατικού Κόµµατος, Jennifer 
Kanis.

Ο  πρώην κρατούµενος του Γκουα-
ντάναµο, Ντέϊβιντ Χικς, µπορεί 
να πάρει τα κέρδη από τις πω-

λήσεις του βιβλίου του «Guantanamo: 
My Journey», εφόσον χθες ο ∆ηµόσι-
ος Κατήγορος απέσυρε τις κατηγορίες 
εναντίον του. Όπως είναι γνωστό, τον 
περασµένο Αύγουστο το Ανώτατο ∆ι-
καστήριο της Ν.Ν.Ο. αποφάσισε το πά-
γωµα λογαριασµού του Ντέϊβιντ Χικς, 
στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα από 
τις πωλήσεις του βιβλίου του.

Η απόφαση του δικαστηρίου βα-
σίστηκε σε νόµο που απαγορεύει σε 
ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί 
να αντλήσουν έσοδα δηµοσιοποιώ-
ντας πληροφορίες για τα εγκλήµατά 
τους. Το «Guantanamo: My Journey» 
είναι η αυτοβιογραφία του Ντέϊβιντ 
Χικς για τις στιγµές φρίκης που πέρα-
σε ως κρατούµενος στην φυλακή του 

Γκουαντάναµο κατηγορούµενος από 
τις ΗΠΑ για στήριξη της Αλ Κάϊντα.  Η 
απόφαση αυτή τελικά αντιστράφηκε, 
αφού ο ∆ηµόσιος Κατήγορος απέσυ-
ρε τις κατηγορίες εναντίον του Χικς, ο 
οποίος δήλωσε χθες απόλυτα ικανο-
ποιηµένος, εφόσον η απόφαση αυτή 
τον δικαιώνει και «καθαρίζει το όνοµά 
του». Να σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής 
πουλήθηκαν 30.000 αντίτυπα του βι-
βλίου του µε κέρδος περίπου $10.000 
για τον συγγραφέα του.

Ο Χικς ύστερα από πέντε χρόνια 
κράτησης στο Γκουαντάναµο δήλω-
σε τελικά ένοχος κατά τη διάρκεια 
ακροαµατικής διαδικασίας το Μάρτιο 
του 2007 αποδεχόµενος την κατηγο-
ρία της «παροχής υλικής στήριξης σε 
τροµοκρατική οργάνωση». Ο Χίκς κα-
ταδικάστηκε από ειδική στρατιωτική 
επιτροπή των ΗΠΑ και µεταφέρθηκε 

σε φυλακή της Αυστραλίας, όπου και 
εξέτισε την ποινή του. Μέλη της ∆ιε-
θνούς Αµνηστίας, αυτόπτες µάρτυρες 
της δίκης του Χικς, τόνιζαν πως η απο-
δοχή της κατηγορίας από τον Αυστρα-
λό κρατούµενο έγινε µετά από χρόνια 
κράτησης και αποµόνωσης, ενώ υπήρ-
ξαν καταγγελίες και για βασανιστήρια. 
Σηµειώνεται πως είχε προηγηθεί η 
µείωση της νοµικής εκπροσώπησης 
του κατηγορουµένου. Επιπλέον, µε 
τη δήλωση ενοχής του ο Χικς πέτυχε 
την επιστροφή του στην Αυστραλία και 
τον τερµατισµό του εγκλεισµού του στο 
Γκουαντάναµο. Ο Χικς στο βιβλίο του 
τονίζει πως «αυτή είναι η πρώτη φορά 
που είχα την ευκαιρία να πω την ιστο-
ρία µου δηµοσίως. Ελπίζω να συνει-
δητοποιήσετε πως αυτό το βιβλίο δεν 
είναι µόνο µία ιστορία αδικίας, αλλά 
και µία ελπίδα».
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Τα κρούσματα καρκίνου δεν σχετίζονται 
με τον αυτοκινητόδρομο Μ5

Οι Πράσινοι παραδέχθηκαν την ήττα τους 
στη Μελβούρνη

Σημαντική άνοδος 
του δανεισμού
προς τα νοικοκυριά

Σε κάθειρξη 8 χρόνων 
ο 54χρονος Αυστραλός

Τα χαµηλά επιτόκια και 
η πληρωµή των απο-
ζηµιώσεων που υπο-

σχέθηκε η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση για τον φόρο 
ρύπανσης, είχαν σαν απο-
τέλεσµα να παρατηρηθεί ση-
µαντική άνοδος του δανει-
σµού προς τα αυστραλιανά 
νοικοκυριά τους τελευταίους 
µήνες. Συγκεκριµένα, στο 
τρίµηνο µέχρι τον Ιούνιο 
αυτού του χρόνου, παρατη-
ρήθηκε σηµαντική αύξηση 
στη ζήτηση προσωπικών και 
στεγαστικών δανείων.

Όπως είναι γνωστό, η Απο-

θεµατική Τράπεζα µείωσε τα 
επιτόκια κατά 0,75% στο δί-
µηνο Μαϊου-Ιουνίου, ενώ την 
ίδια περίοδο έγιναν οι πλη-
ρωµές των αποζηµιώσεων 
που υποσχέθηκε στα νοικο-
κυριά η κυβέρνηση Γκίλαρντ 
για την επιβολή του φόρου 
στις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς επίσης και 
οι πληρωµές στις οικογένειες 
για τους µαθητές. Τα ανωτέρω 
είχαν σαν αποτέλεσµα να πα-
ρατηρηθεί αύξηση 1,4% και 
4,8% στις αιτήσεις για προ-
σωπικά και στεγαστικά δάνεια 
αντίστοιχα.

«∆ικαιώθηκε» ο Ντέϊβιντ Χικς

Νέα τροπή παίρνει 
η δικαστική υπό-
θεση στην οποία 

κατηγορείται ο πρόεδρος 
της Βουλής, Πίτερ Σλίπερ, 
για σεξουαλική παρενό-
χληση πρώην υπαλλήλου 
του. Όπως είναι γνωστό, 
ο Τζέϊµς Άσµπι, πρώην 
σύµβουλος του κ. Σλίπερ, 
υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος 
της Βουλής του έστελνε 
ηλεκτρονικά µηνύµατα µε 
σεξουαλικό περιεχόµενο 
και ότι τον παρενοχλούσε 
συνεχώς στον χώρο της ερ-
γασίας του.

Οι δικηγόροι του κ. 
Άσµπι, υποστήριξαν στο δι-
καστήριο ότι ο πελάτης τους 

είχε κάθε δικαίωµα - µε 
βάση το Σύνταγµα - να δι-
αρρεύσει πληροφορίες από 
το προσωπικό ηµερολόγιο 
του κ. Σλίπερ σε πρώην 
υπουργό του Φιλελεύθερου 
Κόµµατος και στα µέσα ενη-
µέρωσης.

Οι συνήγοροι του κ. 
Σλίπερ όµως, υποστηρί-
ζουν ότι η κίνηση αυτή εκ 
µέρους του κ. Άσµπι ήταν 
απαράδεκτη και ότι παρα-
βίαζε κατάφορα τους όρους 
κάτω από τους οποίους είχε 
προσληφθεί ως σύµβουλος 
του προέδρου της Βουλής. 
Για τον λόγο αυτό, απαι-
τούν να αποσυρθεί η µήνυ-
ση σε βάρος του κ. Σλίπερ.

Νέα τροπή στην υπόθεση 
του προέδρου της Βουλής

Γλύτωσε τελικά το εκτε-
λεστικό απόσπασµα ο 
Αυστραλός που είχε 

συλληφθεί στο Μπαλί µε 
την κατηγορία της κατοχής 
και διακίνησης µεγάλων πο-
σοτήτων ναρκωτικών. Πρό-
κειται για τον Έντουαρντ 
Νόρµαν Μάϊατ, 54 χρόνων, 
ο οποίος καταδικάστηκε 
προχθές από το Επαρχιακό 
∆ικαστήριο του Ντενπασάρ, 
σε κάθειρξη οκτώ χρόνων.

Ο Μάϊατ συνελήφθη τον 
περασµένο Φεβρουάριο 
στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 
του Μπαλί, όταν ανακαλύ-
φθηκαν στο στοµάχι του 70 
κάψουλες που περιείχαν 
περισσότερο από ένα κιλό 
χασίς και 4,5 γραµµάρια µε-
θαµφεταµίνων.

Η ποσότητα των ναρκωτι-
κών επισείει στη Ινδονησία 

την θανατική ποινή. Λόγω 
όµως του προηγούµενου 
έντιµου βίου του Μάϊατ και 
εφόσον έχει µετανοήσει γι’ 
αυτό που έκανε, ο ∆ηµό-
σιος Κατήγορος ζήτησε να 
καταδικαστεί σε φυλάκιση 
15 χρόνων. Το Επαρχιακό 
∆ικαστήριο του Ντενπασάρ, 
καταδίκασε τον Μάϊατ σε 8 
χρόνια φυλάκιση και του 
επέβαλε το χρηµατικό πρό-
στιµο των 1,5 εκ. ρουπίων 
($150.000).

Ο Έντουαρντ 
Μάϊατ (δεξιά) 


