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Αρνούνται να ανακρίνουν τον Ασάνζ 
στην πρεσβεία του Ισηµερινού οι Σουηδικές Αρχές

Ο Άνθονι Αλµπανίζ επισκέφθηκε τη Λάρνακα

Επιστήμονες της Μελβούρνης 
κοντά στο εμβόλιο κατά της ελονοσίας

NDIS: 
Θα λειτουργήσει 
δοκιμαστικά 
στο Hunter Valley 
της Ν.Ν.Ουαλίας

Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο
της 8χρονης Τρίνιτι

Άλλα δύο σκάφη 
με 100 πρόσφυγες
κατέφθασαν σε μία μέρα 
στην Αυστραλία

Oι Σουηδικές Αρχές απέρρι-
ψαν πρόταση να ανακρίνουν 
τον Αυστραλό ιδρυτή του 

WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, στην 
πρεσβεία του Ισηµερινού όπου έχει 
καταφύγει από τις 19 Ιουνίου ζητώ-
ντας πολιτικό άσυλο.

Την πρόταση είχε κάνει η Πρε-
σβεία του Ισηµερινού, σε µια προ-
σπάθεια να βρεθεί λύση στο αδιέ-
ξοδο που έχει δηµιουργηθεί, σε ότι 
αφορά στο µέλλον του Ασάνζ.

Όπως είναι γνωστό, ο Ασάνζ προ-
σέλαβε τον γνωστό Ισπανό δικαστι-
κό, Μπαλτασάρ Γκαρθόν, ως νοµικό 

σύµβουλο για την υπόθεση της αί-
τησης χορήγησης ασύλου από τον 
Ισηµερινό. Ο ιδρυτής του WikiLeaks 
αρνείται τις κατηγορίες και εκφράζει 
φόβους ότι εάν εκδοθεί στη Σουηδία 
θα σταλεί στη συνέχεια στις ΗΠΑ, 
όπου πιστεύει ότι µπορεί να κατα-
δικαστεί σε θάνατο για κατασκοπεία 
για τις απόρρητες πληροφορίες που 
δηµοσίευσε ο ιστότοπός του.

Η κυβέρνηση του Ισηµερινού 
έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει µε 
προσοχή το αίτηµα του Ασάνζ, όσο 
χρόνος κι αν χρειαστεί, πριν λάβει 
απόφαση.

Την Λάρνακα, αδελφή πόλη 
του Μάρικβιλ, επισκέφθηκε 
στο πλαίσιο της επίσκεψής 

του στην Κύπρο, ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Μεταφορών, Άνθονι Αλ-
µπανίζ. Ο υπουργός τόνισε ότι στο 
Μάρικβιλ κατοικούν περισσότερα 
από 5,000 άτοµα ελληνικής καταγω-
γής, πολλά από τους οποίους κατά-
γονται από την Κύπρο.

Στη Λάρνακα ο κ. Αλµπανίζ συ-

ναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο της πό-
λης, Ανδρέα Ν. Λουρουντζιάτη, µε 
τον οποίο συζήτησε την σηµαντική 
εισφορά της κυπριακής πατριάς της 
Αυστραλίας στην πολιτιστική και οι-
κονοµική ζωή του τόπου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
στην Κύπρο ο υπουργός Μεταφορών 
συναντήθηκε µε τον Αρχιεπίσκοπο 
Χρυσόστοµο, τον υπουργό Τηλεπι-
κοινωνιών Ευθύµιο Φλουρέντζου, 

τον Γενικό Γραµµατέα του ΑΚΕΛ Άν-
δρο Κυπριανού και τον ∆ήµαρχο της 
Λεµεσού, Ανδρέα Χρίστου.

Να σηµειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύ-
τερη επίσκεψη του κ. Αλµπανίζ στην 
Κύπρο από τότε που εξελέγη στο 
αυστραλιανό Κοινοβούλιο. Είναι 
επίσης η δεύτερη επίσκεψη από Ερ-
γατικό Οµοσπονδιακό υπουργό από 
το 2007, µετά απ’ αυτήν  του τότε 
υπουργού Εξωτερικών, Στίβεν Σµιθ.

Επιστήµονες της Μελβούρνης 
προχώρησαν άλλο ένα βήµα 
προς την εξεύρεση του εµβο-

λίου κατά της ελονοσίας, εφόσον 
έλυσαν το µυστήριο πίσω από την 
ανοσία του παράσιτου.

Η Ελονοσία είναι λοιµώδης ασθέ-
νεια που προκαλείται από παρα-
σιτικά πρωτόζωα του γένους Πλα-
σµώδιο (Plasmodium) και η οποία 
µεταδίδεται στον άνθρωπο µόνο 
από το θηλυκό κουνούπι του γένους 
Ανωφελές (Anopheles).

 Το όνοµά της προέρχεται από τις 

λέξεις έλος και νόσος, καθώς είχε 
παρατηρηθεί ότι η νόσος ήταν ιδι-
αίτερα διαδεδοµένη γύρω από ελώ-
δεις περιοχές. ∆ιεθνώς αποκαλείται 
µαλάρια από την πεποίθηση που 
επικρατούσε κάποτε ότι η ασθένεια 
προκαλούταν από τον ‘κακό αέρα’ 
κοντά στα έλη. Πριν από τη χρήση 
της κινίνης η ελονοσία ήταν συχνά 
ένα θανάσιµο κακό. Ακόµη και όταν 
η µορφή της ήταν ήπια επέφερε µια 
µείωση της ζωτικότητας και της από-
δοσης των ανθρώπων.

Συγκεκριµένα οι ερευνητές από το 

Ινστιτούτο Μπαρνέτ της Μελβούρ-
νης, ανακάλυψαν ότι ενήλικες και 
παιδιά που είχαν προσβληθεί από 
ελονοσία στην Κένυα, είχαν δηµι-
ουργήσει εν καιρώ αντισώµατα κατά 
του παράσιτου και συγκεκριµένα 
κατά της πρωτεϊνης της ελονοσίας 
γνωστής µε το όνοµα PfEMP1.

H πρωτεϊνη αυτή πιστεύεται ότι 
µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην εξεύρεση του εµβολίου, δήλω-
σε ο Καθηγητής Τζέϊµς Μπίσον, επι-
κεφαλής του Κέντρου Ανοσολογίας 
του εν λόγω Ινστιτούτου.

OΑναπληρωτής Πρω-
θυπουργός, Γουέϊν 
Σουάν, επιβεβαίωσε 

την πληροφορία ότι η Οµο-
σπονδιακή Κυβέρνηση και 
η Κυβέρνηση της Ν.Ν.Ου-
αλίας έχουν έρθει σε συµ-
φωνία για την δοκιµαστική 
λειτουργία στην πολιτεία 
του Εθνικού Προγράµµατος 
Ασφάλειας Ατόµων µε Ανα-
πηρίες (NDIS).

Το υπό δοκιµήν πρόγραµ-
µα, θα λάβει χώρα στην πε-
ριοχή του Hunter Valley και 
θα συµµετάσχουν σ’ αυτό 
10,000 άτοµα µε αναπηρί-
ες. Ο κ. Σουάν χαρακτήρισε 
τη συµφωνία «σηµαντικό 
βήµα προς τη σωστή κα-
τεύθυνση». Η Οµοσπονδι-
ακή υπουργός για Άτοµα µε 
Αναπηρίες, Τζένι Μακλίν, 
αποκάλυψε ότι η κυβέρ-

νηση της Ν.Ν.Ο. θα παρα-
χωρήσει $35 εκατοµµύρια 
επιπλέον των $500 εκ. που 
διαθέτει σε υπηρεσίες για 
άτοµα µε αναπηρίες. Όπως 
είναι γνωστό, ο Πρωθυ-
πουργός του Κουίνσλαντ, 
Κάµπελ Νιούµαν, αρνείται 
να συµµετάσχει στο πρό-
γραµµα, υποστηρίζοντας ότι 
η ευθύνη για την εφαρµογή 
του ανήκει αποκλειστικά 
στην Κοινοπολιτεία και ότι 
η κυβέρνησή του δεν δια-
θέτει τα απαιτούµενα κεφά-
λαια. Επίσης, ο Αρχηγός 
της Οµοσπονδιακής Αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ, 
δηλώνει ότι η κοινοπολιτεία 
πρέπει να χρηµατοδοτήσει 
τη λειτουργία των προγραµ-
µάτων περίθαλψης ατόµων 
µε αναπηρίες, χωρίς να επι-
βάλει ειδική εισφορά.

Σε ισόβια κάθειρξη κα-
ταδικάστηκε χθες από 
το Ανώτατο ∆ικαστή-

ριο του Μπρίσµπεϊν ένας 
άντρας 22 χρόνων, για την 
απαγωγή και δολοφονία της 
8χρονης Τρίνιτι Μπέϊτς.

Πρόκειται για τον Άλιν 
Τζον Σλέϊτερ, ο οποίος 
επρόκειτο να δικαστεί στο 
Μπάνταµπεργκ την ερχό-
µενη βδοµάδα για την απα-

γωγή και δολοφονία της 
8χρονης, τον Φεβρουάριο 
του 2010. Προχθές όµως 
οµολόγησε και  οδηγήθηκε 
χθες  ενώπιον του Ανωτά-
του ∆ικαστηρίου  του Μπρί-
σµπεϊν που τον καταδίκασε 
τελικά σε ισόβια κάθειρξη.

Να σηµειωθεί ότι το πτώ-
µα της άτυχης Τρίνιτι βρέ-
θηκε σε οχετό, µόλις 100 
µέτρα από το σπίτι της.

Αλλα δύο σκάφη στα 
οποία επέβαιναν 100 
πρόσφυγες ήρθαν 

στην Αυστραλία µέσα σε µία 
µέρα. Την πληροφορία επι-
βεβαίωσε χθες ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τζέϊσον Κλέαρ, 
τονίζοντας ότι ένα σκάφος µε 
63 αιτούντες άσυλο αναχαι-

τίστηκε ανοικτά του Νησιού 
Κόκος. Όλοι οι επιβαίνοντες 
µεταφέρθηκαν στο κέντρο 
κράτησης της Νήσου των 
Χριστουγέννων.

Λίγο αργότερα, άλλο ένα 
σκάφος µε 45 πρόσφυγες 
αναχαιτίστηκε ανοικτά της 
Νήσου των Χριστουγέννων.

Η άτυχη Τρίνιτι

Α∆ΕΛΦΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΚΒΙΛ

Ο κ. Άνθονι Αλµπανίζ 


