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Οανεξάρτητος βουλευτής, Rob 
Oakshot, επιβεβαίωσε χθες ότι 
θα καταθέσει εκ νέου στη Βου-

λή το νοµοσχέδιο για τους αιτούντες 
άσυλο, µόλις επαναρχίσουν οι εργα-
σίες του Κοινοβουλίου.

Το νοµοσχέδιο αυτό προβλέπει 
την εφαρµογή της συµφωνίας της 
Αυστραλίας µε τη Μαλαισία για την 
ανταλλαγή προσφύγων και την επα-
ναλειτουργία του κέντρου κράτησης 
στο Ναουρού.

Το νοµοσχέδιο αυτό καταψηφί-
στηκε στη Γερουσία στις 28 Ιουνίου, 
εφόσον τάχθηκαν ενάντια τα στελέχη 
του Συνασπισµού και του κόµµατος 
των Αυστραλών Οικολόγων.

Όπως είναι γνωστό, λαϊκή οργή 
έχει προκαλέσει στην αυστραλιανή 
κοινή γνώµη η αδυναµία κυβέρνη-

σης και αντιπολίτευσης να βρουν 
λύση στο θέµα της αντιµετώπισης 
των αιτούντων άσυλο µε αποτέλεσµα 
να χάνονται πολλές αθώες ζωές συ-
χνά-πυκνά.

Κάθε φορά που αναχαιτίζεται σκά-
φος µε πρόσφυγες στα χωρικά ύδατα 
της χώρας, κυβέρνηση και αντιπολί-
τευση καταγγέλλουν η µία την άλλη 
για αδιαλλαξία και έλλειψη διάθεσης 
για εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης.

Η κυβέρνηση επιµένει στη «Λύση 
Μαλαισίας», που προβλέπει τη µε-
ταφορά στην ασιατική αυτή χώρα 
των προσφύγων που µπαίνουν στα 
χωρικά ύδατα της Αυστραλίας. Η 
κυβέρνηση επιµένει, ότι η επιστρο-
φή των προσφύγων στη Μαλαισία 
είναι το ισχυρότερο αποτρεπτικό, δι-
ότι προειδοποιεί τους πρόσφυγες ότι 

δεν πρόκειται να πατήσουν πόδι σε 
αυστραλιανό έδαφος.

Η αξιωµατική αντιπολίτευση επέ-
µεινε στην επαναφορά της «Λύσης 
Ειρηνικού» -µεταφορά των προσφύ-
γων στο κέντρο κράτησης προσφύ-
γων στο Νησί- που υλοποίησαν µε 
επιτυχία οι πρώην Φιλελεύθερες κυ-
βερνήσεις του Τζον Χάουαρντ, επα-
ναφορά της Βίζας Προσωρινής Προ-
στασίας Προσφύγων και επιστροφή 
πλοίων µε πρόσφυγες στα λιµάνια 
από τα οποία αποπλέουν.

Η τρίτη πολιτική δύναµη, οι Πράσι-
νοι, επιµένουν στη δεδηλωµένη θέση 
τους, κατά της εγκατάστασης προσφύ-
γων εκτός Αυστραλίας. Οι δε ανεξάρ-
τητοι παλινδρόµησαν, τασσόµενοι 
πότε µε την κυβέρνηση και πότε µε 
την αξιωµατική αντιπολίτευση.

Την θανατική ποινή 
αντιµετωπίζει – όπως 
αναµενόταν - η 34χρο-

νη Αυστραλή που συνελή-
φθη στη Μαλαισία για κατο-
χή και διακίνηση µεγάλων 
ποσοτήτων ναρκωτικών.

Πρόκειται για την  Emma 
Louise L’aiguille, νοσοκόµα 
σε γηροκοµείο της Μελ-
βούρνης, η οποία οδηγήθη-
κε χθες ενώπιον του ∆ικα-
στηρίου της Τζαλάν Ντούτα 
στην Κουάλα Λουµπούρ, 
όπου της απαγγέλθηκε µία 
κατηγορία για λαθρεµπόριο 
ναρκωτικών. Η L’aiguille 
είχε συλληφθεί στην Κουά-

λα Λουµπούρ στις 17 Ιου-
λίου, όταν ανακαλύφθηκε 
στο αυτοκίνητό της ένα κιλό 
µεθαµφεταµίνων. Μαζί της 
ήταν και ο Νιγηριανός An-
thony Ndidi Esikalam, ο 
οποίος συνελήφθη επίσης 
µε την ίδια κατηγορία.

Άλλοι δύο Νιγηριανοί 
κατάφεραν να ξεφύγουν 
και καταζητούνται από την 
αστυνοµία. Ο ένας, πιστεύ-
εται ότι είναι ο σύντροφος 
της 34χρονης νοσοκόµας.

Στη Μαλαισία η κατοχή 
µεθαµφεταµίνης πάνω από 
50 γραµµάρια, επισείει την 
θανατική ποινή.

Ποινική δίωξη για τη 
δολοφονία τριών 
µελών της ίδιας οικο-

γένειας, σε διαµέρισµα νοτι-
οδυτικού προαστίου του Σίδ-
νεϊ, άσκησε προχθές βράδυ 
η αστυνοµία της Ν.Ν.Ουαλί-
ας σε έναν 44χρονο άντρα, 
που νοσηλεύεται στο Νοσο-
κοµείο του Λίβερπουλ µε σο-
βαρά τραύµατα σε διάφορα 
µέρη του σώµατός του.

Όπως είναι γνωστό, η 
αστυνοµία ανακάλυψε σε λί-
µνη αίµατος, την περασµένη 
Κυριακή το πρωί, τα πτώµα-
τα του Πάµπλο Νοβοσάντεκ 

71 χρόνων, της Όλγκα Νο-
βοσάντεκ 61 χρόνων και του 
γιού τους Ραούλ 42 χρόνων, 
στο διαµέρισµά τους στο 
Σεντ Τζονς Παρκ. Όλα τα θύ-
µατα είχαν µαχαιρωθεί. Στο 
διαµέρισµα βρέθηκαν νεκρά 
και τα δύο σκυλιά της οικο-
γένειας. Ο 44χρονος είχε 
συλληφθεί στον τόπο του 
εγκλήµατος και έφερε σοβα-
ρά τραύµατα στο σώµα του 
που είχαν προκληθεί από 
µαχαίρι. Ο κατηγορούµενος 
θα προσαχθεί στο ∆ικαστή-
ριο του Κάµπελταουν στις 8 
Αυγούστου.
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Σε νέα µετωπική σύγκρουση 
οδηγήθηκαν χθες ο Αναπλη-
ρωτής Πρωθυπουργός της χώ-

ρας, Γουέϊν Σουάν και ο µεγιστάνας 
των ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ.

Ο κ. Σουάν εξαπέλυσε νέα επίθε-
ση κατά των δισεκατοµµυριούχων 
ιδιοκτητών ορυχείων, Κλάϊβ Πάλ-
µερ, Τζίνα Ράϊνχαρντ και Άντριου 
Φόρεστ, υποστηρίζοντας ότι η κρι-
τική που είχε ασκήσει εναντίον τους 
στο πρόσφατο παρελθόν, δεν ήταν 
επαρκής. Σε άρθρο του που δηµοσι-
εύθηκε στο περιοδικό The Monthly, 
ο Οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, κατηγορεί τους τρεις µε-
γιστάνες των ορυχείων ότι χρησιµο-
ποιούν την οικονοµική τους ισχύ για 
να επηρεάσουν δηµόσιες συζητήσεις 
σε σοβαρά πολιτικά θέµατα. Τους 
κατηγορεί επίσης ότι χρησιµοποιούν 
τα δικαστήρια, το κοινοβούλιο και τα 
µέσα ενηµέρωσης, ως «ιδιωτικά χω-
ράφια τους».

Ο κ. Κλάϊβ Πάλµερ, που τυγχάνει 
να είναι και ένας από τους µεγάλους 

χορηγούς των συντηρητικών κοµ-
µάτων, ανταπέδωσε τα πυρά στον κ. 
Σουάν λέγοντας ότι έχει κάθε δικαί-
ωµα να εκφράζει την άποψή του σε 
θέµατα που αφορούν την χώρα του.

«Πολλές φορές ίσως η άποψή µου 
να µην είναι σωστή. Αλλά έχω αυτό 
το δικαίωµα, να εκφράζω ελεύθερα 
τα πιστεύω µου, όπως άλλωστε και 
όλοι οι Αυστραλοί», τόνισε ο κ. Πάλ-
µερ.   Οι µεγιστάνες των ορυχείων 
της χώρας ασκούν αυστηρή κριτική 
σε βάρος της Οµοσπονδιακής Κυ-
βέρνησης από τότε που αποφάσισε 
να φορολογήσει τα υπερκέρδη των 
µεγάλων εταιριών που εκµεταλλεύο-
νται τα ορυχεία της χώρας. 

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο ιδι-
οκτήτης της εξορυκτικής εταιρίας 
Forescure Metals Group, Andrew 
Forest, κατέφυγε στη ∆ικαιοσύνη 
κατά του φόρου υπερκερδών, ισχυ-
ριζόµενος ότι ο φόρος είναι παρά-
νοµος και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ακυρωθεί η ισχύ του. Η φορολογία 
κατά των υπερκερδών της εξορυκτι-

κής βιοµηχανίας τέθηκε σε ισχύ από 
την 1η Ιουλίου, µαζί µε το φόρο ρύ-
πανσης, και αναµένεται να αποφέρει 
στη χώρα 13,5 δισεκατοµµύρια δο-
λάρια την προσεχή τετραετία. Κατά 
του πιο πάνω φόρου, αλλά και κατά 
του φόρου ρύπανσης, έχουν ταχθεί 
και τα συντηρητικά κόµµατα του Συ-
νασπισµού, τα οποία και υποστηρί-
ζουν ότι ο πιο πάνω φόρος µπορεί 
αργότερα να επιβληθεί και στις εται-
ρίες που εφοδιάζουν µε κάρβουνο 
τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, στους οποίους και 
έχει επιβληθεί ο φόρος ρύπανσης. Η 
δίκη, κατά πάσα πιθανότητα, αναµέ-
νεται να αρχίσει στο τέλος του επόµε-
νου χρόνου που θα διεξαχθούν και 
οι οµοσπονδιακές εκλογές. 

Αναφερόµενος στη δικαστική προ-
σφυγή, ο κ.  Σουάν, είπε ότι αν αυτή 
κερδηθεί από τους αντίδικους της 
κυβέρνησης αυτός που θα ωφελη-
θεί περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο θα είναι ο δισεκατοµµυριούχος 
ιδιοκτήτης ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ.     
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Η 34χρονη νοσοκόµα, 
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