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∆ικηγόρος του Σίδνεϊ υποστηρίζει ότι ένας φυ-
λακισµένος που βρέθηκε νεκρός στο κελί του, 
πρόσφατα του είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες 
για τον κρατούµενο µε τον οποίο µοιραζόταν το 
ίδιο κελί. Τον είχε χαρακτηρίσει µάλιστα, «ανι-
σόρροπο» και «τρελό».  Ο φυλακισµένος αυτός 
βρέθηκε νεκρός στο κελί του µαζί µε τον άλλο 
κρατούµενο, στις Φυλακές του Σίλβεργουοτερ, την 
1η Απριλίου. Πιστεύεται δε ότι πρόκειται για δο-
λοφονία – αυτοκτονία.

Οι δύο κρατούµενοι ήταν ξένοι υπήκοοι και ο 
οµογενής δικηγόρος του ενός, ο κ. Νικ Καραγιάν-
νης, τόνισε ότι ο πελάτης του είχε, στο πρόσφα-
το παρελθόν, εκφράσει τις ανησυχίες του για την 
συµπεριφορά και την ψυχολογική κατάσταση του 
συγκρατούµενού του.

Συνεχίζονται οι έρευνες 
για να εξακριβωθούν
τα αίτια του θανάτου 
δύο κρατούµενων

Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, διέ-
ψευσε κατηγορηµατικά τις φήµες ότι επιθυµία του είναι να ανα-
θέσει στον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, Τζον Χάουαρντ, την 
θέση του Γενικού Κυβερνήτη της χώρας.

Ο κ. Άµποτ τόνισε ότι πιστεύει πως για τη θέση αυτή πιο κατάλ-
ληλοι είναι πρώην δικαστές και στρατιωτικοί.

Ο Αρχηγός του Συνασπισµού προειδοποίησε την Πρωθυπουργό 
Τζούλια Γκίλαρντ να µην αντικαταστήσει την σηµερινή Γενική Κυ-

βερνήτη, Κουεντίν Μπράϊς (η θητεία της οποίας λήγει τον Μάρτιο 
του 2014), πριν τις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου.

Αυτό πυροδότησε τις φήµες ότι ο κ. Άµποτ θέλει να αναθέσει 
στον κ. Χάουαρντ το ανώτατο αυτό αξίωµα, αν κερδίσει τις επόµε-
νες εκλογές. Ο Αρχηγός του Συνασπισµού, όµως, δήλωσε ότι αν 
και τρέφει τεράστια εκτίµηση στο πρόσωπο του πρώην Λίµπεραλ 
Πρωθυπουργού, εντούτοις δεν είναι πρώτος στις προτιµήσεις  του 
για τη θέση του Γενικού Κυβερνήτη.

Το φράγµα των 23,000,000 κατοίκων έσπασε 
χθες το βράδυ ο πληθυσµός της Αυστραλίας, σύµ-
φωνα µε το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικών 
Ερευνών.

Ο παγκόσµιος πληθυσµός ξεπερνά τα 7 δισε-
κατοµµύρια κατοίκους και αυτό σηµαίνει ότι ο 
αυστραλιανός πληθυσµός αντιστοιχεί µόλις µε το 
0,3% των κατοίκων του πλανήτη.

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε χθες στη δη-
µοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθυσµός 
της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 1 εκατοµµύριο 
κατοίκους στο διάστηµα Σεπτεµβρίου 2009 και 
Απριλίου 2013.

Αυτό σηµαίνει ότι σε ετήσια βάση ο πληθυσµός 
της χώρας αυξάνεται κατά 1.25%.

Παρόλο δε που η Αυστραλία είναι η 6η µεγα-
λύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη, εντούτοις 
κατατάσσεται 55η ανάµεσα στα κράτη µε τον µεγα-
λύτερο πληθυσµό.

Τέλος, πάντα σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδω-
σε στη δηµοσιότητα χθες η Στατιστική Υπηρεσία, 
το 1919 η χώρα είχε 5 εκ. κατοίκους, το 1960 ο 
πληθυσµός της ανήλθε στα 10 εκ., το 1983 στα 
15 εκ. και το 2003 στα 20 εκατοµµύρια κατοίκους.

Έσπασε το φράγµα 
των 23 εκ. κατοίκων 
ο πληθυσµός της Αυστραλίας

Ωµή προειδοποίηση της Τζακάρτα προς τον Τόνι Άµποτ
Παράγοντες της κυβέρνησης της Ινδονησίας προειδοποι-

ούν ότι οι σχέσεις της Καµπέρας µε την Τζακάρτα θα επη-
ρεαστούν αρνητικά, αν ο Συνασπισµός κερδίσει τις εκλογές 
της 14ης Σεπτεµβρίου και δεν αλλάξει την πολιτική του στο 
θέµα της λαθροµετανάστευσης και της προστασίας των συ-
νόρων της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, υποσχέθηκε ότι µια κυβέρνηση Συνα-
σπισµού θα υποχρεώνει τα σαπιοκάραβα που καταφθάνουν 
στα χωρικά ύδατα της χώρας µεταφέροντας πρόσφυγες, να 
επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους.

Ανώτατος αξιωµατούχος της Ινδονησίας και στέλεχος 
του κυβερνώντος κόµµατος του Πορέδρου Σουσίλο Μπαν-
µπάνγκ Γιουντογιόνο, άσκησε αυστηρή κριτική σε βάρος του 

κ. Άµποτ, που επανέλαβε την δέσµευσή του να χρησιµοποι-
ήσει το αυστραλιανό πολεµικό ναυτικό για να υποχρεώνει 
τα σκάφη που µεταφέρουν λαθροµετανάστες, να επιστρέ-
φουν στη χώρα προέλευσής τους.

Τόνισε δε ότι η πολιτική αυτή απειλεί τις σχέσεις της Τζα-
κάρτα µε την Καµπέρα.

Στο µεταξύ, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν έχει αποφα-
σίσει ακόµη αν θα στείλει οικογένειες µε παιδιά στο κέντρο 
κράτησης του Κέρτιν στη ∆υτική Αυστραλία, όπου στο πα-
ρελθόν σηµειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Να σηµειωθεί ότι το κέντρο κράτησης στο Κέρτιν άνοιξε 
το 1999 η τότε κυβέρνηση του Τζον Χάουαρντ, που όµως 
το έκλεισε τρία χρόνια αργότερα, λόγω των εξεγέρσεων και 
αναρίθµητων περιστατικών βίας που σηµειώθηκαν εκεί.

Ένας Γάλλος κατάφερε να ξεφύγει, µε µό-
λις επιφανειακές πληγές, από τα δόντια ενός 
κροκοδείλου µήκους δύο µέτρων, ο οποίος 
επιτέθηκε στον άνδρα και τον άρπαξε από 
το κεφάλι και του ώµους, µετέδωσαν τα αυ-
στραλιανά µέσα ενηµέρωσης. Ο Γιόαν Γκα-
λεγιάν, 29 ετών, έδωσε µάχη για τη ζωή του 
όταν ο κροκόδειλος του επιτέθηκε όχι µία 
αλλά δύο φορές, στην περιοχή Γκοβ.

Η ιδιοκτήτρια αλιευτικών σκαφών, Λίσα 
Χίθκόουτ, δήλωσε στα τηλεοπτικά µέσα ότι 
«το δύο µέτρων ερπετό άρπαξε τον άνδρα 
από το κεφάλι και στη συνέχεια άρχισε να 
περιστρέφεται µες στο νερό. Ο άνδρας άρ-
χισε να χτυπά µε γροθιές τον κροκόδειλο, 
ο οποίος αναγκάστηκε να τον αφήσει. Λίγες 
στιγµές αργότερα του επιτέθηκε και πάλι 
αλλά ο Γκαλεγιάν κατάφερε να τοποθετήσει 
τα χέρια του κάτω από τα µπροστινά πόδια 
του ερπετού και να το ωθήσει µακριά».

Ο άνδρας κατάφερε να επιζήσει της επί-
θεσης του δίµετρου ερπετού φέροντας µόλις 
επιφανειακές πληγές στο κρανίο και τους 
ώµους του. 

Ο Τόνι Άμποτ δεν προορίζει τον Τζον 
Χάουαρντ για Γενικό Κυβερνήτη

Κατάφερε να ξεφύγει 
µε γροθιές 
από τα δόντια κροκόδειλου 


