
6 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ FRIDAY 24 APRIL 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πετρελαϊκό απόθεµα δηµιουργεί η Αυστραλία στις ΗΠΑ

Οι παραλίες Bondi, Bronte και Tamarama 
ανοίγουν ξανά για λουόµενους και σέρφερ

Ελπίδες για διεύρυνση των τεστ κορονοϊού στη ΝΝΟ

Καταδικάστηκε 
ο 34χρονος που 
βασάνιζε και βίαζε 
νεαρή για 
εβδοµάδες το 2017

Η
Αυστραλία πρόκειται να δη-
µιουργήσει ένα στρατηγικό 
απόθεµα καυσίµων για τη 
διαφύλαξη του εφοδιασµού 

της σε περιόδους κρίσης, καθώς η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση προσπα-
θεί να εκµεταλλευτεί τις άνευ προη-
γουµένου χαµηλές τιµές του πετρε-
λαίου αυτή την εποχή.
Ο υπουργός Ενέργειας Angus Taylor 
είπε ότι το απόθεµα αυτό σε πρώτη 
φάση θα βρίσκεται στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, επειδή οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης της Αυστραλίας είναι 
ήδη πλήρεις. 
«Σε περίπτωση που υπάρξει παγκό-
σµια διαταραχή στην αλυσίδα εφο-
διασµού που θα επιβραδύνει την 

προµήθεια καυσίµων σε όλο τον κό-
σµο, εµείς θα έχουµε πρόσβαση στα 
καύσιµα που χρειαζόµαστε για να µη 
σταµατήσει η χώρα µας να λειτουρ-
γεί» δήλωσε στους δηµοσιογράφους 
στην Καµπέρα προχτές.
Η κυβέρνηση θα δαπανήσει 94 εκα-
τοµµύρια δολάρια για την έναρξη 
αυτού του στρατηγικού αποθέµα-
τος. «Τώρα είναι η στιγµή να µπει 
κανείς στο παιχνίδι και να αρχίσει 
να χτίζει το στρατηγικό του απόθε-
µα σε καύσιµα» δήλωσε ο κ. Taylor. 
«Τώρα έχουµε αυτές τις ιστορικά χα-
µηλές τιµές που µας επιτρέπουν να 
το κάνουµε αυτό και να το κάνουµε 
µε τρόπο φιλικό και ελκυστικό για 
τον φορολογούµενο».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητή-
σεις µεταξύ της κυβέρνησης και του 
ιδιωτικού τοµέα σχετικά µε την οικο-
δόµηση περισσότερων χώρων απο-
θήκευσης για τη στέγαση του απο-
θέµατος καυσίµων στην Αυστραλία. 
Ο κ. Taylor είπε ότι η περισσότερη 
χερσαία αποθήκευση ήταν ένας µα-
κροπρόθεσµος στόχος. 
«Υπέγραψα συµφωνία µε τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες για πρόσβαση στα απο-
θέµατά τους, απλώς και µόνο επειδή 
δεν έχουµε τον αποθηκευτικό χώρο 
εδώ στην Αυστραλία αυτή τη στιγµή» 
είπε. Εκτιµάται ότι το κόστος κατα-
σκευής περισσότερου χώρου αποθή-
κευσης στην Αυστραλία θα µπορούσε 
να είναι κάποια δισεκατοµµύρια.

Ο κ. Taylor δήλωσε ότι η Αυστραλία 
διαθέτει καύσιµα που διαρκούν µετα-
ξύ 20 και 30 ηµερών, αλλά αυτός ο 
αριθµός είναι 50 έως 80 ηµέρες όταν 
αφορά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδι-
ασµού.

Η εµβληµατική παραλία Bondi 
του Σίδνεϊ και δύο άλλες παρα-
λίες στα ανατολικά προάστια της 
πόλης πρόκειται να ανοίξουν 
ξανά την επόµενη εβδοµάδα για 
κολύµπι και σερφ. Έχει περάσει 
πάνω από ένας µήνας αφότου 
έκλεισαν εξαιτίας των µέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, 

τα οποία επιβλήθηκαν λόγω κο-
ρονοϊού.
Από την Τρίτη 28 Απριλίου, 
οι παραλίες Bondi, Bronte και 
Tamarama θα είναι ανοιχτές από 
τις 7:00 π.µ. έως τις 5:00 µ.µ., 
µετά την έγκριση της πρότασης 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
του Συµβουλίου του Waverley, το 

βράδυ της Τρίτης.
Οι παραλίες θα παραµένουν 
κλειστές τα Σαββατοκύριακα και 
θα απαγορεύεται η ηλιοθερα-
πεία. Ο αριθµός των ατόµων που 
θα βρίσκονται µέσα στη θάλασσα 
θα ελέγχεται και οι παραλίες θα 
ξανακλείσουν εάν παραβιαστούν 
οι κανονισµοί.

Η ΝΝΟ θα µπορεί σύντοµα να 
προσφέρει τεστ κορονοϊού σε 
όποιον το επιθυµεί. Μέχρι στιγ-
µής, είναι διαθέσιµα τεστ για άτο-
µα µε εµφανή συµπτώµατα κορο-
νοϊού και για περιοχές κοµβικού 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Ωστόσο, η πολιτεία ελπίζει να δι-
ευρύνει αυτές τις παραµέτρους το 
συντοµότερο δυνατό, σύµφωνα 
µε την επικεφαλής της ΝΝΟ για 
την Υγεία, ∆ρ. Kerry Chant. «Εάν 
έχουµε αρκετά κιτ δοκιµών και 
σηµεία συλλογής, θα ανακοινώ-
σουµε ότι το τεστ είναι διαθέσιµο 
για οποιονδήποτε µε συµπτώµα-
τα επιθυµεί να το κάνει» δήλωσε.
Ο Greg Granger, διευθυντής της 
παθολογικής υπηρεσίας του νο-
σοκοµείου St Vincent του Σίδ-
νεϊ δήλωσε επίσης ότι είναι πι-

θανό να εξεταστούν τελικά όλοι 
στην πόλη. Ο κ. Granger είπε ότι 
τα εργαστήρια παθολογίας κα-
ταφέρνουν τώρα να παρέχουν 
αποτελέσµατα κορονοϊού σε 24 
ώρες, σηµαντικό προκειµένου 
να βοηθήσουν τις υγειονοµικές 
αρχές στην ιχνηλάτηση και στην 
έγκαιρη αποµόνωση των θετι-
κών κρουσµάτων.
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ, 
Gladys Berejiklian, σχολίασε το 
σχέδιο λέγοντας: «Προσπαθού-
µε να διευρύνουµε το καθεστώς 
των τεστ. Κάνουµε ήδη κατά 
µέσο όρο, σε µια καλή µέρα, τεστ 
σε 4000-4500, ακόµη και 5000 
άτοµα… Ζητάµε επίσης από άτο-
µα που εργάζονται µε ευάλωτες 
κοινότητες ή εργάζονται σε θέ-
σεις όπου έρχονται σε επαφή µε 

πολλούς ανθρώπους, ακόµη και 
τηρώντας την κοινωνική απο-
στασιοποίηση, να κάνουν επίσης 
το τεστ. Και στο µέλλον, φυσικά, 
θα χαλαρώσουν ακόµη περισ-
σότερο τα κριτήρια, στον βαθµό 
που θα ζητηθεί κι από άλλους να 
έρθουν να εξεταστούν προληπτι-
κά. Έχουµε ένα από τα υψηλότε-
ρα ποσοστά τεστ στον κόσµο κι 
αυτός, πιστεύω, είναι ένας από 
τους λόγους που η ΝΝΟ βρί-
σκεται σε αυτή τη θέση, όσον 
αφορά την καταπολέµηση του 
COVID-19».
Περισσότεροι από 171.000 άν-
θρωποι είχαν εξεταστεί για κο-
ρονοϊό στη ΝΝΟ, έως προχθές, 
µε 2974 επιβεβαιωµένες περι-
πτώσεις και 33 θανάτους στην 
πολιτεία.

Ο δράστης, ένας άνδρας ονόµατι Νίκολας-
Τζον Κρίλεϊ, παραδέχθηκε ότι βίαζε και 
βασάνιζε το θύµα του, αναφέρει σε δηµοσί-
ευµά της η Guardian. Μάλιστα, όπως έγινε 
γνωστό κατά την ακροαµατική διαδικασία, 
αύξανε το µέγεθος των βασανιστηρίων όσο 
αυξάνονταν τα τραύµατά της. Ο 34χρονος 
κρίθηκε ένοχος για 54 αδικήµατα, συµπε-
ριλαµβανοµένων σοβαρών σωµατικών 
βλαβών, στέρησης της ελευθερίας και βα-
σανιστηρίων. µετά από επιθέσεις 23 συνε-
χόµενων ηµερών τον Ιούνιο του 2017. Οι 
επιθέσεις του είχαν αφήσει τη γυναίκα, που 
ήταν τότε 22 ετών - η ταυτότητά της έχει 
κρατηθεί µυστική - σε ηµιθανή κατάσταση. 
Ακόµη και οι πρώτοι γιατροί που την είδαν 
πίστεψαν ότι είχε καταλήξει, όπως ανα-
φέρθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του 
Μπρίσµπεϊν την περασµένη Τρίτη.
Η άτυχη γυναίκα υπέφερε από πολλά κα-
τάγµατα, πολλά χτυπήµατα στο πρόσωπό, 
ενώ το 46% του σώµατός της ήταν καµµέ-
νο. «Έχω παραµορφωθεί ψυχικά και σωµα-
τικά. Είναι κάτι που δεν θα ευχόµουν ούτε 
στους χειρότερους εχθρούς µου», είπε το 
θύµα. 
«Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι µου, 
µε κοιτάζουν επίµονα. ∆εν µπορώ να µε 
φανταστώ να περπατάω στο ιερό φορώντας 
ένα λευκό φόρεµα και να παντρεύονται τον 
άνδρα των ονείρων µου».  Στο δικαστήριο 
ακούστηκαν µε λεπτοµέρειες τα όσα βίωσε 
η 22χρονη στα χέρια του δράστη, ο οποίος, 
µεταξύ άλλων, της έριχνε καυτό νερό και 
της ζητούσε να επιλέξει τον τρόπο που θα 
πεθάνει.  Ο Κρίλεϊ συνελήφθη οκτώ ηµέρες 
αφότου στάµτησε τον φρικτό βασανισµό 
της νεαρής και µετά από µία δραµατική κα-
ταδίωξη από την αστυνοµία.




