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Έρευνα για να εξακριβωθούν 
τα αίτια της ναυτικής 
τραγωδίας ζητούν οι Πράσινοι

Ρεκόρ επισκεπτών δέχθηκε η έκθεση 
«2.000 χρόνια θησαυρών του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου» που φιλοξενείται στο Μουσείο του 
Σίδνεϊ. «Η προσέλευση επισκεπτών ξεπέρασε 
κάθε προηγούµενο», δήλωσε ο διευθυντής 
του Μουσείου Φρανκ Χάγουορθ, υπογραµ-
µίζοντας, παράλληλα, πως η ανεπανάληπτη 
έκθεση λήγει στις 28 Απριλίου.

Πρόκειται για 400 εκθέµατα για τον µύθο 
και την πραγµατικότητα του Μεγάλου Στρατη-
λάτη που µεταφέρθηκαν από το Ερµιτάζ της 
Αγίας Πετρούπολης. Η έκθεση ξεκινά µε τον 
µύθο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνεχίζεται 
µε το ιστορικό υπόβαθρο και την εκστρατεία 
στην Ανατολή, και ολοκληρώνεται µε τους 
θρύλους που δηµιουργήθηκαν ανά τους αι-
ώνες για εκείνον. Η έκθεση εκλαµβάνεται ως 
µία από τις «πιο επιβλητικές και πιο συναρπα-
στικές εκθέσεις που έχει φιλοξενήσει αυτό το 
ίδρυµα», σύµφωνα µε τους αρµόδιους.

Την διεξαγωγή έρευνας για να εξα-
κριβωθούν τα αίτια της πρόσφατης 
ναυτικής τραγωδίας ανοικτά της Νή-
σου των Χριστουγέννων, που είχε σαν 
αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους 
δύο πρόσφυγες, ζητά το Κόµµα των 
Αυστραλών Οικολόγων.

Άλλοι τρεις αιτούντες άσυλο τραυµατί-
στηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία 
του Περθ.

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
δήλωσε ότι οι θάνατοι των δύο προσφύ-
γων είναι ένα λυπηρό αλλά και ταυτό-
χρονα ανησυχητικό γεγονός. Ζήτησε δε 
από την Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση 
και τους Πράσινους, να υποστηρίξουν τις 
προτάσεις της επιτροπής Χιούστον, που 
περιλαµβάνουν και την ανταλλαγή προ-
σφύγων µε την Μαλαισία.

Ο Αρχηγός του Συνασπισµού, Τόνι 
Άµποτ, τόνισε ότι η Αντιπολίτευση δεν 
πρόκειται να υποστηρίξει την πρόταση 
για ανταλλαγή προσφύγων ανάµεσα στην 

Αυστραλία και τη Μαλαισία και τόνισε 
ότι «η Πρωθυπουργός βρίσκει δικαιολο-
γίες για να µην κάνει απολύτως τίποτα 
στο καυτό αυτό θέµα».

Όπως είναι γνωστό, µια γυναίκα περί-
που 30 ετών και ένα παιδί 4 ετών, από 
την Ινδονησία, πνίγηκαν, τρεις άνθρω-
ποι είναι σε κρίσιµη κατάσταση και πε-
ρίπου 90 ακόµα, στην πλειοψηφία τους 
Αφγανοί, διασώθηκαν προ ηµερών στ’ 
ανοικτά της Νήσου των Χριστουγέννων 
µετά το ναυάγιο του σκάφους στο οποίο 
επέβαιναν.

Το πλοίο µε τους λαθροµετανάστες 
εντοπίστηκε από τις αυστραλιανές τελω-
νειακές αρχές 26 χιλιόµετρα βορειοδυτι-
κά της Νήσου των Χριστουγέννων, στον 
Ινδικό Ωκεανό.

Οι διασωθέντες, από το Αφγανιστάν 
και χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς 
και τρία µέλη του πληρώµατος, µεταφέρ-
θηκαν σε κέντρο υποδοχής µεταναστών 
στη Νήσο των Χριστουγέννων.

Επίθεση αγνώστων στην αδελφή
της Σαπέλ Κόρμπι στο Μπαλί

Ρεκόρ επισκεπτών στην έκθεση 
των θησαυρών του Μ. Αλεξάνδρου

Την επίθεση αγνώστων που την ξυ-
λοκόπησαν άγρια, δέχθηκε η Μερσίντις 
Κόρµπι, αδελφή της Σαπέλ Κόρµπι, στο 
Μπαλί της Ινδονησίας.

Η Σαπέλ Κόρµπι, όπως είναι γνωστό, 
εκτίει µακρόχρονη κάθειρξη για κατοχή 
και διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων µα-
ριχουάνας.

Η Μερσίντις Κόρµπι νοσηλεύεται στο 
Νοσοκοµείο Κασίχ Ιµπού και χθες εν-
δέχετο να υποβληθεί σε χειρουργική 

επέµβαση.
Η µητέρα της, Ρόσλι Ρόουζ, επιβεβαί-

ωσε ότι η Μερσίντις µεταφέρθηκε στο 
νοσοκοµείο σε σοβαρή κατάσταση µετά 
την επίθεση αγνώστων που δέχθηκε στο 
Μπαλί. 

Ένας Αυστραλός, που έτυχε να ήταν 
µάρτυρας της επίθεσης, δήλωσε ότι η 
Μερσίντις Κόρµπι είχε τραυµατιστεί στο 
πρόσωπο, το οποίο ήταν µατωµένο, από 
τα κτυπήµατα που δέχθηκε.


