
O ΚόσμοςTHURSDAY 16 AUGUST 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Τραγικός θάνατος 
6χρονης σε τροχαίο

Σύντοµα η απόφαση 
του Ισηµερινού 
για τον Τζούλιαν Ασάνζ

Τραγικό θάνατο βρήκε προχθές ένα 
εξάχρονο κοριτσάκι, σε τροχαίο δυ-
στύχηµα που έγινε νοτιοδυτικά του 

Μπρίσµπεϊν. Εκπρόσωπος της αστυνοµί-
ας είπε ότι το άτυχο κορίτσι επέβαινε σε 
αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος 
άντρας, το οποίο ξέφυγε από την πορεία 
του και προσέκρουσε σε δέντρο επί της 
Χέντι Ντράϊβ στην περιοχή Ρεντµπανκ 

Πλέϊνς. Η 6χρονη άφησε την τελευταία 
της πνοή στον τόπο του δυστυχήµατος.

Άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 2, 4 και 9 
χρόνων, που επέβαιναν στο µοιραίο αυ-
τοκίνητο, τραυµατίστηκαν σοβαρά και 
µεταφέρθηκαν στο Νοσοκοµείο Μάτερ, 
όπου και νοσηλεύονται. Ο οδηγός του 
Ι.Χ. τραυµατίστηκε ελαφρά και νοσηλεύ-
εται επίσης στο νοσοκοµείο.

Η κυβέρνηση του Ισηµερινού θα 
απαντήσει σύντοµα στο αίτηµα για 
χορήγηση ασύλου στον Αυστραλό 

ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, ο 
οποίος έχει καταφύγει στην πρεσβεία του 
Ισηµερινού στο Λονδίνο εδώ και περί-
που δύο µήνες για να αποφύγει την έκδο-
σή του στη Σουηδία για µια υποτιθέµενη 
υπόθεση βιασµού.

Το Κίτο ανακοίνωσε στις 25 Ιουλίου 
ότι θα απαντήσει στο αίτηµα του ιδρυτή 
του WikiLeaks µετά τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου, οι οποίοι – ως 
γνωστόν - έληξαν την Κυριακή.

Ο Πρόεδρος του Ισηµερινού Ραφαέλ 
Κορέα αναµενόταν αν δώσει χθες βράδυ 
συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, κα-
µία όµως από τις κυβερνητικές πηγές µε 
τις οποίες επικοινώνησε το Γαλλικό Πρα-
κτορείο δεν µπόρεσε να επιβεβαιώσει αν 
θα ανακοινώσει την απόφασή του.

Ο Αυστραλός Τζούλιαν Ασανζ, 41 ετών, 

κατηγορείται από τη σουηδική δικαιοσύ-
νη για βιασµό και σεξουαλική επίθεση. 
Από τις 19 Ιουνίου έχει καταφύγει στην 
πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο, 
όπου υπέβαλε αίτηµα για πολιτικό άσυλο.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks εκφράζει φό-
βους ότι θα µεταφερθεί σε δεύτερο στάδιο 
στις ΗΠΑ και θα καταδικαστεί στην ποι-
νή του θανάτου για κατασκοπεία, µετά τη 
δηµοσιοποίηση από την ιστοσελίδα του 
250.000 αµερικανικών διπλωµατικών 
τηλεγραφηµάτων.

Ο Κορέα, ηγέτης της αριστεράς και 
πολύ επικριτικός προς την Ουάσιγκτον 
έχει εκφράσει συµπάθεια για το διάβηµα 
του ιδρυτή του Wikileaks. Έχει επανει-
ληµµένα δηλώσει πως «αν αποδειχθεί 
ότι η ζωή του Ασάνζ διατρέχει κίνδυνο, 
αυτό είναι ένας λόγος που δικαιολογεί 
τη χορήγηση ασύλου», τονίζοντας ότι «η 
θανατική ποινή για πολιτικά εγκλήµατα 
υπάρχει στις Ηνωµένες Πολιτείες».

Eνοχος για επικίνδυνη οδήγηση κρί-
θηκε ένας συνταξιούχος στην Βικτό-
ρια, ο οποίος οδηγούσε ανάποδα για 

περίπου 12 χλµ. σε πολυσύχναστο αυτο-
κινητόδροµο της Μελβούρνης.

Το απίστευτο περιστατικό είχε σηµει-
ωθεί τον περασµένο Φεβρουάριο, µε τις 

Αρχές να προχωρούν σε αφαίρεση του δι-
πλώµατος οδήγησης του Ronald Jackson. 

Η οµάδα υπεράσπισης του κατηγορου-
µένου υποστήριξε ενώπιον του δικαστη-
ρίου ότι ο πελάτης της είχε πάθει εγκε-
φαλικό χωρίς να το έχει καταλάβει, µε 
αποτέλεσµα να επηρεαστεί η κρίση του.

Τα σχέδια της Πρωθυπουργού Τζού-
λια Γκίλαρντ για την εφαρµογή νέων 
νόµων που αφορούν στην εξέταση 

των αιτήσεων των αιτούντων άσυλο, όπως 
δείχνουν τα πράγµατα θα καθυστερήσουν, 
εφόσον ο Συνασπισµός Φιλελεύθερων – 
Εθνικών αντί να δώσει το πράσινο φως 
στο σχετικό νοµοσχέδιο που κατατέθηκε 
στη Βουλή, προτίµησε την οδό της συζή-
τησης του θέµατος, που υπολογίζεται ότι 
θα καλύψει για δύο µέρες τις εργασίες του 
Κοινοβουλίου. Όπως είναι γνωστό, η έκθε-
ση που ετοιµάστηκε µε εντολή του πρωθυ-
πουργού της Αυστραλίας, από ειδική επι-
τροπή µε επικεφαλής τον πρώην ανώτατο 
αξιωµατούχο των αυστραλιανών ενόπλων 
δυνάµεων, Άνγκους Χιούστον, συνιστά να 
σταλούν  οι αιτούντες άσυλο που ήρθαν µε 
βάρκες στη χώρα, σε τρίτες χώρες µέχρι να 
διευκρινιστούν οι υποθέσεις τους.

Σύµφωνα µε τη γνώµη των ειδικών, που 
συνέταξαν τη έκθεση, το Κοινοβούλιο της 
Αυστραλίας πρέπει να θεσπίσει ένα νέο 

νόµο, ο οποίος θα επιτρέπει την απέλαση 
των προσφύγων σε αποµονωµένα σηµεία 
προσωρινής κράτησης στη Μαλαισία, την 
Παπούα Νέα Γουϊνέα και το Ναούρου, δε-
δοµένου ότι µόνο η εξέταση των αιτήσεων 
για παροχή ασύλου στη χώρα, ενθαρρύνει 
αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν 
ένα επικίνδυνο ταξίδι πάνω σε βάρκες.

Η κυβέρνηση Γκίλαρντ κατέθεσε σχετικό 
νοµοσχέδιο στη Βουλή, την Τρίτη, αλλά ο 
Συνασπισµός παρόλο που αρχικά δεσµεύ-
θηκε να το υπερψηφίσει, προτίµησε να 
προηγηθεί εκτενής συζήτηση επί του θέ-
µατος που αναµενόταν να καλύψει και τις 
χθεσινές εργασίες της Βουλής. Περίπου χί-
λιοι πρόσφυγες και µέλη των πληρωµάτων 
πνίγηκαν στη θάλασσα από το 2001, προ-
σπαθώντας να φτάσουν στην Αυστραλία µε 
βάρκες. Μεταξύ των λοιπών συστάσεων 
της επιτροπής είναι και η απαγόρευση της 
εισόδου των οικογενειών των προσφύγων 
που προσπαθούν να φτάσουν ανεξάρτητα 
στην Αυστραλία µέσω θαλάσσης.

Συνταξιούχος οδηγεί ανάποδα 
σε αυτοκινητόδρομο της Μελβούρνης

Ο Συνασπισµός 
«καθυστερεί» το νοµοσχέδιο 
για τους αιτούντες άσυλο

Ο Τζούλιαν Ασάνζ


