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Τελευταίες θα εξετάζονται οι αιτήσεις των 
προσφύγων για άσυλο, στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι έχουν καταστρέψει 
σκόπιµα τα διαβατήριά τους και άλλα έγγρα-
φα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους.
Το µέτρο αυτό περιλαµβάνεται στους νέους 
αυστηρούς νόµους που ανακοίνωσε προ-
χθές ο υπουργός Εσωτερικών, Τζέϊσον Κλέ-
αρ, για την θετική αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος της λαθροµετανάστευσης.
«Οι αιτήσεις των προσφύγων για άσυλο θα 
εξετάζονται τελευταίες όταν διαπιστώνεται 
ότι έχουν καταστρέψει τα διαβατήριά τους 
και αρνούνται να συνεργαστούν µε τις αρ-
µόδιες αρχές», τόνισε ο κ. Κλέαρ.
Ο υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε την 
δέσµευση της κυβέρνησης Ραντ να αφήσει 
ελεύθερους τους ανήλικους αιτούντες άσυλο 
από τα κέντρα κράτησης, αλλά τόνισε ότι η 
όλη διαδικασία πρέπει να γίνει συστηµατικά 
και αυτό απαιτεί χρόνο.
Στο µεταξύ, ο πρώην Πρωθυπουργός της 
χώρας, Μάλκολµ Φρέϊζερ, υποστήριξη προ-

χθές ότι κανένα από τα µεγάλα πολιτικά 
κόµµατα δεν µπορεί να δώσει τις απαιτού-
µενες απαντήσεις στα πάµπολλα ερωτηµα-
τικά που πηγάζουν από το θέµα των αιτού-
ντων άσυλο.
Ο κ. Φρέϊζερ τόνισε ότι η πολιτική του Συ-
νασπισµού να υποχρεώνει τα σαπιοκάραβα 
µε πρόσφυγες που έρχονται στην Αυστρα-
λία να επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής 
τους,  είναι καταδικασµένη να αποτύχει 
εφόσον δεν την δέχεται η Ινδονησία.
«Παρόλο που οι πρόσφατες συνοµιλίες του 
Πρωθυπουργού Κέβιν Ραντ µε τις Ινδονη-
σιακές αρχές, έχουν σηµειώσει σηµαντική 
πρόοδο, εντούτοις το πρόβληµα είναι πα-
γκόσµιο και κατά συνέπεια απαιτεί παγκό-
σµια λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Φρέϊζερ και κατέληξε:
«Οι Εργατικοί και οι Φιλελεύθεροι χειρι-
ζονται το θέµα σαν πρόβληµα που αφορά 
µόνοτην Αυστραλία. Το πρόβληµα όµως 
είναι παγκόσµιο», υπογράµµισε ο πρώην 
Πρωθυπουργός της χώρας.

Σηµαντική πτώση στη δηµοτικότητα του 
κυβερνώντος Συνασπισµού Φιλελεύθερου 
– Εθνικού Κόµµατος στο Κουίνσλαντ, απο-
καλύπτει τελευταία δηµοσκόπηση που έγινε 
στην πολιτεία.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δηµοσκό-
πησης, που διενήργησε η εταιρία Newspoll 
και δηµοσιεύθηκαν στο χθεσινό φύλλο της 
εφηµερίδας The Australian, η δηµοτικότη-
τα της κυβέρνησης του κ. Κάµπελ Νιούµαν 
µειώθηκε στο 44%, ενώ αυτή του Εργατικού 
Κόµµατος αυξήθηκε κατά 2 εκατοστιαίες 
µονάδες στο 29% και αυτή των Πρασίνων 
κατά 4 εκατοστιαίες µονάδες στο 10%.
Μετά την καταµέτρηση των ψήφων προτί-
µησης το κυβερνών κόµµα συγκεντρώνει το 
59% των ψήφων και το Εργατικό Κόµµα το 
41%.
Να υπενθυµίσουµε ότι ο Συνασπισµός κέρ-
δισε τις τελευταίες πολιτειακές εκλογές που 
έγιναν τον Μάρτιο του 2012, συγκεντρώνο-
ντας το 62,8% των ψήφων.
Η δηµοσκόπηση διενεργήθηκε πριν την 
επιστροφή του Κέβιν Ραντ στην αρχηγία 
του Εργατικού Κόµµατος και στην πρωθυ-
πουργία της χώρας, και πριν την απόφαση 
της πολιτειακής κυβέρνησης να εγκρίνει την 
πολυσυζητούµενη γιγαντιαία αύξηση στους 
µισθούς των βουλευτών.
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Τελευταίοι στη λίστα οι αιτούντες άσυλο που καταστρέφουν τα διαβατήριά τους

Φωτογράφος αποθανάτισε µαγικές 
εικόνες µε φώκιες στη Ν.Ν.Ουαλία

Ο υπουργός Εσωτερικών, 
Τζέϊσον Κλέαρ

Έκλεψαν το αναπηρικό 
καροτσάκι 60χρονου
Η αστυνοµία της Μελβούρνης συνέλαβε 
προχθές δύο άνδρες, µε την κατηγορία ότι 
έκλεψαν την αναπηρικό καροτσάκι ενός 
ατόµου, που είχε πάει στο στάδιο του MCG 
για να παρακολουθήσει αγώνα του «φούτι».
Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22 και 25 
χρόνων αντίστοιχα. Το θύµα, 60 χρόνων, 
είχε αφήσει – το Σάββατο το βράδυ - το ανα-
πηρικό του καροτσάκι κοντά στο Μένταλιστ 
Μπαρ του σταδίου, και παρακολουθούσε 
έναν αγώνα του AFL από τη θέση του στις 
κερκίδες. Το αναπηρικό καροτσάκι βρέθη-
κε αργότερα στο Ρίτσµοντ. Οι συλληφθέντες 
θα παρουσιαστούν σε δικαστήριο της Μελ-
βούρνης σε ηµεροµηνία που δεν έχει ανα-
κοινωθεί ακόµη.

Φάλαινα χτύπησε µε την 
ουρά της  σέρφερ στην 
παραλία του Μποντάϊ
Έκανε σερφ στην παραλία του Μποντάϊ στο 
Σίδνεϊ, που αποτελεί ιδανικό προορισµό για 
τους λάτρεις του συγκεκριµένου αθλήµατος, 
όταν φάλαινα τον κτύπησε δυνατά µε την 
ουρά της, µε αποτέλεσµα να χάσει τις αισθή-
σεις του. Πρόκειται για τον 38χρονο Bishan 
Rajapakse που ήταν ανάµεσα σε πολλούς 
σέρφερς προχθές, οι οποίοι είχαν την τύχη 
να δουν από κοντά µια φάλαινα που είχε έρ-
θει στα ρηχά νερά.
Η απροσδόκητη «σύγκρουση» συνέβη την 
ώρα που ο 38χρονος έβγαινε προς την 
παραλία. Το επόµενο πράγµα που θυµάται 
ο Bishan, ήταν το σωστικό συνεργείο που 
προσπαθούσε να τον συνεφέρει, στην ακτή. 
Η φάλαινα τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι, µε 
την ουρά της. 
Τυχερός µέσα στην ατυχία του, ο περιπετει-
ώδης σέρφερ γλίτωσε µε ελάχιστα τραύµατα 
από το περιστατικό.  Ο συγκεκριµένος τύπος 
φάλαινας, αρέσκεται στα ρηχά νερά, και 
χαρακτηρίζεται από τη συχνά απρόβλεπτη 
συµπεριφορά του.  Οι φάλαινες γενικά δεν 
είναι επιθετικά ζώα, ωστόσο µπορούν να γί-
νουν θανατηφόροι εχθροί αν νιώσουν ότι 
απειλούνται. .

Μερικές από τις πιο χαριτωµένες πόζες που 
µπορεί να πάρει µια φώκια απαθανάτισε ο 
φωτογράφος Alastair Pollock. Βουτώντας 
στα βαθιά, στη θαλάσσια περιοχή του νησιού 
Montague στη Νέα Νότια Ουαλία ο Alastair 
απέδειξε την περιπετειώδη δράση του και την 
αγάπη του για την υποβρύχια φωτογραφία, σε 
συνδυασµό µε τον φυσικό πλούτο της περιο-
χής.
Άλλωστε το συγκεκριµένο νησί είναι ο ιδανι-
κός προορισµός για τους λάτρεις της θαλάσ-

σιας ζωής.
Όσο για τις φώκιες, µπορεί κανείς να τις θαυ-
µάσει είτε πλησιάζοντας µε σκάφος στην περι-
οχή είτε κάνοντας καταδύσεις, αν είναι βέβαια 
αρκετά τολµηρός.
Τον περασµένο χειµώνα αλλά και την άνοιξη 
οι φώκιες που εντοπίστηκαν ήταν γύρω στις 
1.000 ωστόσο, δεν είναι το µόνο ζώο που 
έχει κανείς τη δυνατότητα να αντικρίσει, αφού 
στην περιοχή ζουν πιγκουίνοι, φάλαινες και 
δελφίνια.

Ένας Αυστραλός, ηλικίας 24 χρόνων, είναι 
ανάµεσα στα τέσσερα άτοµα που τραυµατί-
στηκαν προχθές, πρώτη µέρα του φεστιβάλ 
του Σαν Φερµίν στην Παµπλόνα της βόρειας 
Ισπανίας. 
Το όνοµα του 24χρονου δεν έχει δοθεί στη 
δηµοσιότητα, παρά µόνο τα αρχικά JC, αλλά 
ανακοινώθηκε ότι του δόθηκαν οι πρώτες βο-
ήθειες για ελαφρά τραύµατα 
Ένας άλλος τραυµατίας, όµως, νοσηλεύεται µε 
σοβαρό τραύµα στο πόδι, όπως ανακοίνωσαν 
οι τοπικές Αρχές.
Το ιστορικό κυνήγι του ταύρου στα στενά της 

πόλης ξεκίνησε το Σάββατο, και όπως πάντα 
προσελκύει χιλιάδες θαρραλέους, όσο και 
περίεργους επισκέπτες και τουρίστες από όλο 
τον κόσµο.
Έξι ταύροι αφήνονται ελεύθεροι στους δρό-
µους της παλιάς πόλης και όσοι συµµετέχουν 
στον παραδοσιακό αγώνα τρέχουν δίπλα 
τους, σε µια απόσταση 825 µέτρων.
Πριν από τρία χρόνια ένας 27χρονος Ισπα-
νός έχασε τη ζωή του όταν τρυπήθηκε στο 
λαιµό από το κέρατο ενός ταύρου.
Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι τραυµατίζονται 
περίπου 200-300 άτοµα στη διάρκεια αυτής.

Ένας Αυστραλός ανάµεσα στους τέσσερις τραυµατίες 
της πρώτης «µάχης» µε τους ταύρους στην Παµπλόνα




