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Ο
ι δύο Αυστραλοί (Andrew Chan και Myuran 
Sukumaran) και επτά ακόµη θανατοποινίτες έχουν 
εισέλθει σε ότι θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η τε-
λευταία µέρα της ζωής τους. Η περίοδος κοινοποίη-

σης των 72 ωρών που δίδεται στους κρατούµενους πριν την 
εκτέλεση τους, έληξε χθες τα µεσάνυχτα. Αυτό σηµαίνει ότι 
το ζευγάρι των Αυστραλών µπορεί να οδηγηθεί στο εκτελε-
στικό απόσπασµα οποιαδήποτε στιγµή.
Αξιωµατούχοι της Ινδονησιακής κυβέρνησης επισήµαναν 
ότι η εκτέλεση των κρατουµένων κατά πάσα πιθανότητα θα 
πραγµατοποιηθεί αυτή την εβδοµάδα.
Συγγενείς των δύο θανατοποινητών δήλωσαν στο ABC ότι οι 
άνδρες θα οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασµα τις πρώ-
τες πρωινές ώρες σήµερα το πρωί. Ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Ινδονησίας αναµενόταν να κάνει ανακοίνωση σχετικά 
µε το χρονοδιάγραµµα των εκτελέσεων χθες το απόγευµα.
Η οικογένεια και φίλοι των καταδικασθέντων είναι έτοιµοι να 
ταξιδέψουν στο συγκρότηµα των φυλακών Nusakambangan 

µήπως µπορέσουν να τους συναντήσουν πριν την εκτέλεση 
της ποινής.
Μετά από µια επίσκεψη στη φυλακή, χθες ο αδελφός του 
Sukumaran προέτρεψε τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Joko 
Widodo να δείξει έλεος.
Μια από τους δικηγόρους των Chan και Sukumaran, η 
Julian McMahon, είπε ότι «ρεαλιστικά, δεν υπάρχει µεγά-
λη ελπίδα».
Ο εκπρόσωπος των µέσων ενηµέρωσης ανέφερε ότι οι οι-
κογένειες των καταδικασµένων σε θάνατο είχουν ζητήσει 
να περάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο µαζί τους.
Περίπου 200 άτοµα συγκεντρώθηκαν στο Blues Point 
Reserve στο Σίδνεϊ, τη ∆ευτέρα το βράδυ για να ζητήσουν 
επιείκεια για τους Chan και Sukumaran .
Εν τω µεταξύ και η υπουργός Εξωτερικών Julie Bishop είπε 
ότι φοβόται ότι η ποινή των εννέα θανατοποινιτών θα εκτε-
λεστεί αυτή την εβδοµάδα, καθώς οι προετοιµασίες ολοκλη-
ρώθηκαν.

Ίσως η τελευταία µέρα της ζωής τους...

∆ηµιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στη Γαλλία 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Παρέµβαση του Υπουργού Μετανάστευση για  
να παραµείνει ο Tyrone Sevilla στην Αυστραλία

Aντιδράσεις στο  
Εργατικό Κόµµα για την 
στάση της Πλίµπερσεκ 
στο θέµα του γάµου 
ατόµων ιδίου φύλου 

Ο πρωθυπουργός Τόνι Άµποτ ανα-
κοίνωσε την δηµιουργία εκπαιδευ-
τικού κέντρου που θα κοστίσει 100 
εκκατοµύρια δολάρια και θα χτιστεί 
στη θέση Villers-Bretonneux στη βό-
ρεια Γαλλία. Ο κ. Άµποτ δήλωσε ότι 
το Κέντρο θα βελτιώσει την γνώση 
της προσπάθειας της Αυστραλίας στο 
∆υτικό Μέτωπο κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου.
Περίπου 46.000 Αυστραλοί έχασαν 
τη ζωή τους στο ∆υτικό Μέτωπο.
Εκτός από τον εορτασµό της εκατο-
νταετηρίδας από την απόβαση στην 
Καλλίπολη, το περασµένο Σαββατο-

κύριακο σηµατοδότησε και την 97η 
επέτειο της συµµετοχής της Αυστραλί-
ας στη µάχη του Villers-Bretonneux, 
η οποία σταµάτησε το 1918 την Γερ-
µανική επίθεση στο Σοµ και βοήθησε 
να αλλάξει η πορεία του πολέµου. Ο 
κ. Άµποτ είπε επίσης ότι οι Αυστρα-
λοί θα πρέπει να συγκεντρώνονται 
στην πόλη της βόρειας Γαλλίας κάθε 
Ηµέρα Anzac και πρόσθεσε ότι η 
Καλλίπολη ήταν µια θαυµάσια απο-
τυχία, αλλά το ∆υτικό Μέτωπο ήταν 
µια φοβερή νίκη, και θα πρέπει να 
θυµόµαστε τις νίκες µας όσο θυµόµα-
στε και τις ήττες µας.»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης Πήτερ 
Ντάτον φαίνεται ότι θα παρέµβει για 
να γίνει δυνατή η παραµονή του µι-
κρούλη Tyrone Sevilla, του 10χρονου 
αγοριού µε αυτισµό στην Αυστραλία.
Μια αναφορά 4000 σελίδων µε πάνω 
από 122.000 υπογραφές παραδόθηκε 
στο γραφείο του κ. Ντάτον τη ∆ευτέρα. 
Ο υπουργός έχει την εξουσία να ανα-
τρέψει την απέλασή του Τάιρον και της 
µητέρας του στις Φιλιππίνες. “Πρέπει 
να ρίξουµε µια µατιά στα συγκεκριµέ-
να πραγµατικά περιστατικά σε σχέση 
µε την παρούσα υπόθεση”, δήλωσε ο 
υπουργός και πρόσθεσε ότι µε βάση 
τα στοιχεία της υπόθεσης που γνω-
ρίζει αυτή είναι µια περίπτωση όπου 
θα πρέπει να βοηθήσουµε την οικογέ-
νεια. Η µητέρα του παιδιού ήρθε στην 
Αυστραλία πριν από οκτώ χρόνια για 
να σπουδάσει νοσηλευτική και τώρα 
εργάζεται στο Νοσοκοµείο του Τάουν-
σβιλ. Στην περίπτωσή της, το γραφείο 
µετανάστευσης ανέφερε ότι το κόστος 
της υγειονοµικής περίθαλψης του 
Tyrone Sevilla είναι υψηλό.

Η κίνηση της Τάνιας Πλιµπερσεκ 
να προτείνει στο Εργατικό Κόµµα 
να ψηφίσει υπέρ του του γάµου ατό-
µων του ιδίου φύλου θα µπορούσε 
να οδηγήσει αντιδράσεις και δια-
φωνίες µεταξύ των βουλευτών. Η 
Αναπληρωτής αρχηγός του Κόµµα-
τος επιθυµεί στο Εθνικό Συνέδριο 
που θα γίνει τον Ιούλιο να παρθεί 
η οριστική απόφαση για το ζήτη-
µα αυτό και όχι να αποφσίσουν οι 
βουλευτές µε ψήφο συνείδησης για 
τους γάµους οµοφυλοφίλων.
Η κίνησή της αυτή προκάλεσε αντι-
δράσεις στο κόµµα, µε κάποιους 
απο τους βουλευτές να υποστηρί-
ζουν ότι δεν είναι σωστή µια τέτοια 
απόφαση.


