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Aθώος δηλώνει ο Αντιδήµαρχος 
του Auburn που αντιµετωπίζει 
77 κατηγορίες
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος του Auburn, Salim 
Mehajer, προτίθεται να δηλώσει αθώος 
στις κατηγορίες για εκλογική απάτη. Ο κ. 
Mehajer είναι ένα από τα οκτώ άτοµα που 
κατηγορούνται για διάφορα αδικήµατα σε 
σχέση µε τις δηµοτικές εκλογές που έγιναν 
το Σεπτέµβριο του 2012 στη Νέα Νότια Ου-
αλία. Ο Αντιδήµαρχος αντιµετωπίζει 77 κα-
τηγορίες, µεταξύ των οποίων 76 αφορούν 
τη χρήση πλαστών εγγράφων. Οι οκτώ αφο-
ρούν και την αδελφή του, Fatima Mehajer, 
η οποία αντιµετωπίζει επίσης 77 κατηγορί-
ες. Ο κ. Mehajer, έγινε πρωτοσέλιδο το πε-
ρασµένο έτος αφότου έκλεισε έναν δρόµο 
µε αφορµή τον εντυπωσιακό γάµο του.

∆υσαρέσκεια στο στρατόπεδο των  
Λίµπεραλ µετά τη διαρροή εγγράφου

Ο
δηγίες σε σειρά από θέµα-
τα περιείχε έγγραφο που 
δόθηκε στους Βουλευτές 
του Συνασπισµού και τους 

Γερουσιαστές ώστε να είναι κατάλ-
ληλα προετοιµασµένοι κατά την 
πρώτη τους εβδοµάδα πίσω στο 
Κοινοβούλιο και τελικά διέρευσε 
στον τύπο. Το έγγραφο µε τις οδη-
γίες δόθηκε από το γραφείο του 
πρωθυπουργού προχθές το βράδυ 
και άναψε φωτιές στο στρατόπε-
δο των Λίµπεραλ καθώς διεύρευ-
σε ταχύτατα στα µµε. Το κρούσµα 
προκάλεσε βαθιά ανησυχία στον 
πρωθυπουργό καθώς δείχνει ότι 
το αρνητικό κλίµα που δηµιουργή-
θηκε µετά την αλλαγή ηγεσίας τον 
περασµένο Σεπτέµβριο επηρεάζει 

ακόµη το κόµµα. Τα κυριότερα ση-
µεία των οδηγιών που διέρευσαν 
αφορούσαν την απασχόληση και 
την ανάπτυξη, το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για την καινοτοµία, τις 
προτεινόµενες αλλαγές στις υπη-
ρεσίες υγείας, τη χρηµατοδότηση 
των σχολείων και την Βασιλική 
Επιτροπή που εξετάζει τα σκάνδα-
λα στο χώρο των εργατικών σωµα-
τείων. Επίσης θέτουν στο στόχα-
στρο τον Αρχηγό της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Μπίλ Σόρτεν, µε 
µια σειρά από ερωτήσεις-οδηγούς 
για την αντιµετώπιση του κυρί-
ως σε σχέση µε την κατάθεση του 
στη βασιλική επιτροπή. Η πρα-
κτική αυτή είναι συνηθισµένη και 
ακολουθείται από κυβέρνηση και 

αντιπολίτευση για την προετοιµα-
σία των βουλευτών αλλά συνήθως 
τέτοιου είδους εσωτερικά έγγραφα 
δεν κυκλοφορούν στα µέσα ενηµέ-
ρωσης. Η παραβίαση της εµπιστο-
σύνης δηµιουργεί δυσπιστία στις 
τάξεις του Κόµµατος των Λίµπεραλ 
και είναι µια από τις δοκιµασίες 
που θα αντιµετωπίσει ο κ. Τέρ-
νµπουλ πριν τις εκλογές. Υπουρ-
γοί της κυβέρνησης ανέφεραν ότι 
µια τέτοια διαρροή δεν είναι κάτι 
ασυνήθιστο. Ο Josh Frydenberg 
ανέφερε ότι “κάποιοι στο κόµµα 
παραµένουν δυσαρεστηµένοι µετά 
την αλλαγή ηγεσίας και πρέπει 
να το ξεπεράσουµε γρήγορα γιατί 
αντανακλά µια ευρύτερη αίσθηση 
διχασµού της κυβέρνησης”.

Nτάτον: ∆εν θέλουµε στη χώρα  
άτοµα που δεν σέβονται τις γυναίκες
Ο Daryush Valizadeh ο 
οποίος διατείνεται πως ο 
βιασµός πρέπει να νοµι-
µοποιηθεί δεν έχει υπο-
βάλει αίτηση για βίζα, 
ανέφερε χθες ο υπουργός 
Μετανάστευσης Πήτερ 
Ντάτον και πρόσθεσε ότι 
δεν έχει αποκλειστεί το 
ενδεχόµενο να του απα-
γορευτεί η είσοδος στη 
χώρα. Ο υπουργός ανέ-
φερε, επίσης, ότι θα συ-
νεχίσει να παρακολουθεί 
την υπόθεση. Ο Daryush 
Valizadeh, γνωστός και 
ως Roosh V, είναι ο δη-
µιουργός της “Επιστρο-
φής των Βασιλέων”, µιας 
οµάδας που οργανώνει 
συναντήσεις υποστηρι-
κτών του αυτό το Σάβ-
βατο στο Μπρίσµπαν, τη 
Μελβούρνη, το Σίδνεϊ 
και το Περθ. Σύµφωνα 
µε την ιστοσελίδα τους η 
οµάδα µε έδρα τις ΗΠΑ 

πιστεύει ότι «η αξία µιας 
γυναίκας εξαρτάται σηµα-
ντικά στη γονιµότητα και 
την οµορφιά της», και ότι 
ο βιασµός πρέπει να νο-
µιµοποιηθεί όταν γίνεται 
σε ιδιωτική κατοικία. Έκ-
πρόσωπος του Τµήµατος 
Μετανάστευσης ανέφε-
ρε ότι κανείς το όνοµα 
Daryush Valizadeh δεν 
έχει υποβάλει αίτηση για 

βίζα για να επισκεφθεί 
την Αυστραλία. Χθες ο κ. 
Ντάτον διέταξε επείγουσα 
ενηµέρωση για το θέµα, 
λέγοντας ότι η ακύρωση 
των θεωρήσεων είναι 
δυνατή. «Η Αυστραλία 
δεν καλωσορίζει τους αν-
θρώπους οι οποίοι δεν 
σέβονται τις γυναίκες. 
Το Τµήµα Μετανάστευ-
σης έχει λάβει αποφάσεις 

στο παρελθόν για να ακυ-
ρώσει θεωρήσεις βίζας 
ανθρώπων που υποστη-
ρίζουν τη βία, ιδιαίτερα 
σε βάρος των γυναικών”, 
είπε ο Υπουργός.
Νωρίτερα αυτό το µήνα, 
ο κ Ντάτον είχε ακυρώ-
σει τη βίζα του αµφιλε-
γόµενου pickup καλλι-
τέχνη, Τζεφ Άλλεν. Ο 
κ Valizadeh, 36 ετών, 
επιβεβαίωσε στο ABC 
την πρόθεσή του να τα-
ξιδέψει στην Αυστραλία 
λέγοντας: «∆εν έχω χρό-
νο να µιλήσω είµαι απα-
σχοληµένος ετοιµάζοµαι 
για το ταξίδι µου στην 
Αυστραλία”. Σε δήλωσή 
της, η γερουσιαστής των 
Πράσινων, Λάρισα Γου-
ότερς, δήλωσε ότι δεν 
υπάρχει χώρος στην Αυ-
στραλία για ανθρώπους 
που έχουν τέτοιες από-
ψεις για τις γυναίκες.

Το περιστατικό συνέβη στο Μπρισµπέιν 
αφήνοντας πολλούς ντόπιους συγκλονισµέ-
νους από τις επιπόλαιες ενέργειες των οδη-
γών. ∆εκαεφτά καγκουρό έχασαν τη ζωή 
τους από τις ρόδες ενός ασυνείδητου οδη-
γού σε ένα κοµµάτι µήκους 100 µέτρων σε 
δρόµο του Μπρισµπέιν όταν τα παρέσυρε 
επίτηδες µε το αµάξι του, σύµφωνα µε µια 
φιλοζωική οργάνωση. «Είναι σίγουρο ότι τα 
πάτησε κάποιος σκόπιµα µε το αυτοκίνητό 
του. Φαίνονται καθαρά τα σηµάδια από τα 

ελαστικά στα σηµεία όπου το όχηµα βγήκε 
από το δρόµο για να χτυπήσει τα ζώα», ανέ-
φερε στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης ο Michael 
Beatty, εκπρόσωπος του οργανισµού RSPCA 
της πολιτείας Κουίνσλαντ. «Είναι ακόµα µια 
πράξη βάναυσης µεταχείρισης των ζώων, εί-
ναι ένα πολύ κακό ξεκίνηµα της χρονιάς», 
ανέφερε ο Beatty. Τέλος, απηύθυνε έκκληση 
σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για την ταυ-
τότητα του δράστη, να επικοινωνήσει µε την 
φιλοζωική οργάνωση.

Ασυνείδητος οδηγος χτύπησε µε το αµάξι του 17 καγκουρό




