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Κεντρική Ακτή: 28χρονος  
γρονθοκόπησε γυναίκα αστυνοµικό

Νέα ταξιδιωτική οδηγία από την Κίνα που αποθαρρύνει 
τους πολίτες της να ταξιδέψουν στην Αυστραλία

Ε
νας 28χρονος άνδρας συνελήφθη 
στη Κεντρική Ακτή και κατηγορείται 
ότι γρονθοκόπησε στο κεφάλι γυναί-
κα αστυνοµικό. Η αστυνοµία κλή-

θηκε στη λεωφόρο Walu στο Halekulani 
δύο φορές από τις 5πµ έως τις 7πµ γιατί 
σύµφωνα µε καταγγελίες ένας άντρας φώ-
ναζε στο δρόµο, προσπαθούσε να εισέλθει 
στα σπίτια και απειλούσε τους κατοίκους. 
Οι αστυνοµικοί προσπάθησαν να µιλή-
σουν µε τον άντρα, ο οποίος έγινε επιθε-
τικός και φέρεται να χτύπησε µια γυναίκα 

ανώτερο αστυνοµικό, 47 ετών, στο κεφάλι 
πολλές φορές. Ο 28χρονος άνδρας φέρεται 
να χρησιµοποίησε και τα γόνατά του.  Οι 
αστυνοµικοί αρχικά χρησιµοποίησαν σπρέι 
πιπεριού αλλά απέτυχαν να τον ακινητοποι-
ήσουν. Η γυναίκα αξιωµατικός που υπέστη 
τραύµατα στο πρόσωπο έλαβε επιτόπου τις 
πρώτες βοήθειες και στη συνέχει µεταφέρ-
θηκε στο  νοσοκοµείο Wyong. Ο δράστης 
που το αίτηµα του να αφεθεί ελεύθερος µε 
εγγύηση δεν έγινε δεκτό θα δικαστεί την ερ-
χόµενη Τρίτη.

∆ικηγόροι καταγγέλλουν 
το υπουργείο εσωτερικών

∆εύτερος θάνατος αυτόχθονα σε φυλακή της 
∆υτικής Αυστραλίας σε διάστηµα δύο µηνών 

∆εν εφαρµόζει τους νόµους που 
προστατεύουν την υγεία στα  
κέντρα κράτησης µεταναστών
Oµάδα Aυστραλών δικηγόρων καλεί κυβερνητική ρυθµιστική 
αρχή Comcare να παρέµβει ώστε να εφαρµοστούν οι νόµοι 
στα κέντρα κράτησης µεταναστών καθώς πληθαίνουν οι κα-
ταγγελίες ότι δεν εφαρµόζονται τα µέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης. Η Αυστραλιανή Ένωση ∆ικηγόρων δήλωσε την 
Τετάρτη ότι η τήρηση των µέτρων προφύλαξης από τον κόβιντ 
είναι «σχεδόν αδύνατη» στα πολυσύχναστα κέντρα κράτησης 
µεταναστώ  και εποµένως αυτές οι εγκαταστάσεις παραβιάζουν 
τους νόµους περί υγείας και ασφάλειας. Η έκκληση για παρέµ-
βαση της Comcare έρχεται λίγες µέρες µετά την διαπίστωση 
ότι ένας φρουρός σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης που βρέ-
θηκε θετικός στο τέστ για τον κοροναϊό εργαζόταν σε κέντρο 
στέγασης αιτούντων άσυλο. Ένας κρατούµενος στην ίδια εγκα-
τάσταση,ο  Mostafa Azimitabar, είπε στο SBS News ότι όσοι 
βρίσκονται στο κέντρο είναι αδύνατο να κρατήσουν ασφα-
λείς αποστάσεις µεταξύ τους. «Ανησυχούµε εδώ και αρκετό 
καιρό για την έλλειψη ασφάλειας για όσους κρατούνται στα 
κέντρα αλλά και για το προσωπικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
της Αυστραλιανής Ένωσης ∆ικηγόρων, Γκρεγκ Μπάρνς. «Η 
Comcare θα πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο για να δι-
ασφαλίσει ότι ο κίνδυνος COVID για τους κρατουµένους και 
το προσωπικό θα ελαχιστοποιηθεί ακόµη κι αν αυτό σηµαίνει 
αποµάκρυνση ατόµων από αυτούς τους χώρους». Ο βουλευτής 
των Εργατικών Ged Kearney, που στην έδρα του βρίσκεται το 
ξενοδοχείο Mantra όπου ένας φρουρός βρέθηκε θετικός, δή-
λωσε ότι η αντιπολίτευση είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση 
για τον κίνδυνο εξάπλωσης του κοροναϊού στα κέντρα κράτη-
σης µεταναστών. Τον Μάρτιο, ένας φρουρός της Serco που 
εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Μπρίσµπεϊν που έχει µετατραπεί 
σε κέντρο κράτησης µεταναστών, βρέθηκε επίσης θετικός στον 
COVID-19 ενώ αυτή την εβδοµάδα, ένας άγνωστος αριθµός 
υπαλλήλων στο Κέντρο Κράτησης του Villawood του Σίδνεϊ 
βρίσκεται σε αποµόνωση καθώς είχαν επισκεφτεί την παµπ 
Crossroads. Από τον Μάρτιο, 1.373 άτοµα βρίσκονταν σε κέ-
ντρα κράτησης στην Αυστραλία, συµπεριλαµβανοµένων αυτών 
που βρίσκονται στα  Εναλλακτικά Κέντρα Κράτησης (APODs). 
Μέχρι στιγµής δεν έχουν επιβεβαιωθεί κρούσµατα COVID-19 
µεταξύ των αιτούντων άσυλο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει 
αγνοήσει µέχρι τώρα τις εκκλήσεις για αποµάκρυνση των ατό-
µων από τα κέντρα κράτησης κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, 
αλλά απαγόρευσε τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις. 

Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις µεταξύ των 
δύο χωρών, η Κίνα εξέδωσε στην αρχή της 
εβδοµάδας νέα, πιο αυστηρή ταξιδιωτική 
οδηγία προς την Αυστραλία, προειδοποιό-
ντας στους πολίτες της ότι κινδυνεύουν να 
ελεγχθούν «αυθαίρετα» από τις αρχές επιβο-
λής του νόµου. Η τελευταία ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών έρχεται ένα µήνα 
µετά την προειδοποίηση του Πεκίνου για 
«διακρίσεις» εναντίον Κινέζων στην Αυστρα-
λία και προτροπή προς τους Κινέζους πολί-
τες να µην ταξιδεύουν στην χώρα µας. Είχε 
προηγηθεί και η προσφορά της Αυστραλίας 
για διάθεση βίζας µόνιµης παραµονής σε πε-
ρίπου 10.000 πολίτες από το Χονγκ Κονγκ 
ως απάντηση στην καταστολή της Κίνας. Η 
Αυστραλία ενθαρρύνει, επίσης, επιχειρη-
µατίες ή εξειδικευµένους εργαζόµενους από 
το Χονγκ Κονγκ να µετεγκατασταθούν εδώ. 
«Οι αρµόδιες αρχές επιβολής του νόµου της 
Αυστραλίας ψάχνουν αυθαίρετα τους Κινέ-
ζους πολίτες και κατάσχουν τα αντικείµενά 
τους. Αυτές οι συνθήκες θα µπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο τους Κινέζους πολίτες 
στην Αυστραλία, καθώς και την ασφάλεια 
των περιουσιακών τους στοιχείων», δήλωσε 
το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η ανα-
κοίνωση που δηµοσιεύτηκε στην εφαρµογή 
κοινωνικών µέσων WeChat προειδοποίησε 
επίσης τους Κινέζους πολίτες να «δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή» στους κινδύνους για την 
ασφάλεια τους και «να ταξιδέψουν µε προ-

σοχή στην Αυστραλία στο εγγύς µέλλον». Οι 
εντάσεις µεταξύ της Αυστραλίας και της Κί-
νας έχουν κλιµακωθεί σε διάφορα µέτωπα 
αφού το Πεκίνο αντέδρασε µε οργή στις εκ-
κλήσεις για ανεξάρτητη έρευνα για την προ-
έλευση και την εξάπλωση της πανδηµίας του 
κοροναϊού - η οποία εµφανίστηκε για πρώτη 
φορά στην κεντρική Κίνα πέρυσι. Εκτός από 
την προειδοποίηση για διακρίσεις εις βάρος 
των Κινέζων, το υπουργείο Πολιτισµού και 
Τουρισµού της Κίνας συµβούλεψε τους πολί-
τες να µην ταξιδεύουν στην Αυστραλία λόγω 
του αυξανόµενου ρατσισµού που σχετίζεται 
µε τον κοροναϊό. Τη ∆ευτέρα, το υπουργείο 
Εξωτερικών δήλωσε ότι «οι φυλετικές δια-
κρίσεις και οι πράξεις βίας στην Αυστραλία 
έχουν αυξηθεί σηµαντικά», κατηγορώντας τα 
αυστραλιανά µέσα ενηµέρωσης ότι πυροδο-
τούν τα αντι-κινεζικά αισθήµατα. Απαντώ-
ντας σε ερωτήσεις για τις τελευταίες ανακοι-
νώσεις της Αυστραλίας σχετικά µε το Χονγκ 
Κονγκ, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξω-
τερικών Χούα Τσούνιινγκ προειδοποίησε σε 
ότι οι κινήσεις της Αυστραλίας θα µπορού-
σαν να έχουν αρνητικές συνέπειες. «Προτρέ-
πουµε την Αυστραλία να αλλάξει την πορεία 
της και να σταµατήσει να παρεµβαίνει στις 
υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ και των εσωτε-
ρικών υποθέσεων της Κίνας µε οποιονδή-
ποτε τρόπο γιατί θα προκαλέσει περαιτέρω 
ζηµιά στις σχέσεις Κίνας-Αυστραλίας», είπε 
η Χούα Τσούνιινγκ.

 Ένας 19χρονος Αβορίγινας πέθανε στη φυλακή Acacia στη 
∆υτική Αυστραλία, λίγο περισσότερο από ένα µήνα αφότου 
ένας ακόµη κρατούµενος έφυγε από τη ζωή στο ίδιο σωφρο-
νιστικό ίδρυµα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς να έχει τις αι-
σθήσεις του στο κελί του στην πτέρυγα Wooroloo το Σάββατο. 
«∆όθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον κρατούµενο πριν µετα-
φερθεί µε ασθενοφόρο στο νοσοκοµείο. ∆υστυχώς πέθανε 
(∆ευτέρα 13 Ιουλίου) στο νοσοκοµείο », δήλωσε εκπρόσωπος 
της οικογένειας του νεαρού άνδρα και πρόσθεσε ότι ο 19χρο-
νος άντρας Noongar ήταν το µικρότερο παιδί µιας µεγάλης 
οικογένειας. «Ήταν νέος, αυτή ήταν η πρώτη που είχε βρεθεί 
σε φυλακή ενηλίκων. Θα έπρεπε να είχε στηριχθεί», δήλωσε 
η Μέγκαν Κρακούιρ του Εθνικού Προγράµµατος Πρόληψης 
Αυτοκτονιών και Αποκατάστασης Τραύµατος στο SBS News. 
Η κα Κρακούιρ ανέφερε επίσης ότι ο νεαρός του οποίου το 
όνοµα δεν έχει δοθεί στην δηµοσιότητα µετά από παράκληση 
της οικογένειας του, είχε εκτίσει επτά µήνες από την ποινή 
του και επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 
επόµενου έτους. Η φυλακή Acacia ανήκει στο Υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης που έχει αναθέσει στη Serco τη διαχείριση της.




