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Αύξηση 0,2% τον Οκτώβριο 
στις λιανικές πωλήσεις 

Πράσινο φως για την πώληση 
των σούπερμάρκετ Franklins

Αποφυλακίζεται σήµερα ο 14χρονος Αυστραλός;

Αύξηση 0,2% παρουσίασαν οι λιανικές 
πωλήσεις τον Οκτώβριο, ποσοστό όµως 
χαµηλότερο από το αναµενόµενο.

Στοιχεία που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα το 
Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικών Ερευνών, 
δείχνουν ότι τον Οκτώβριο οι καταναλωτές ξόδε-
ψαν $20,951 δις στα καταστήµατα σε σύγκριση 
µε $20,899 δις που είχαν ξοδέψει τον Σεπτέµ-
βριο. Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι πάντως, 
είχαν προβλέψει αύξηση 0,4% στις λιανικές πω-
λήσεις τον Οκτώβριο.

Με απόφαση του οµοσπονδιακού ∆ικα-
στηρίου, δόθηκε το πράσινο φως στην 
αγορά της αλυσίδας σουπερµάρκετ, 

Franklins, από τον οργανισµό Metcash. Η αγο-
ραπωλησία καθυστέρησε µετά την ένσταση που 
υπέβαλε στο δικαστήριο η Αυστραλιανή Υπη-
ρεσία Κατανάλωσης και Ανταγωνισµού. Τελικά 
όµως η ένσταση απορρίφθηκε από τους τρεις 
δικαστές του Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου, Πολ 
Φιν, Ρόµπερτ Μπουχάναν και Ντέϊβιντ Γιέϊτς. 

Εγκυρες πληροφορίες ανά-
φεραν χθες ότι ο 14χρονος 
Αυστραλός που φυλακί-

στηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας 
για κατοχή ναρκωτικών, πολύ 
πιθανόν να αφεθεί ελεύθερος 
σήµερα Παρασκευή. Ο ∆ηµόσιος 

Κατήγορος, I Gusti Putu Atmaja 
επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να 
ασκήσει έφεση κατά της καταδί-
κης του Αυστραλού έφηβου και 
αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να αφε-
θεί ελεύθερος µέσα στις επόµενες 
λίγες µέρες, ακόµη και σήµερα. 

Ο 14χρονος, από το Morisset 
Park κοντά στο Νιούκαστλ, κατα-
δικάστηκε την προηγούµενη βδο-
µάδα σε φυλάκιση δύο µηνών. 
Είχε συλληφθεί στις 4 Οκτωβρί-
ου έχοντας στην κατοχή του 3,6 
γραµµαρίων µαριχουάνας.

Για το μέλλον της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ

Πρέπει να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ. Η αλλαγή είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ. Στόχος μας 
είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των μελών μας.

Έχοντας επίγνωση της κληρονομιάς της, πρέπει πάντα να 
εργαζόμαστε για την ενότητα την ενίσχυση των πρακτικών και των 
παραδόσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας.

Όλοι εμείς μαζευτήκαμε για:
• Μια αντιπροσωπευτική και δημοκρατική 

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ.
• Μεγαλύτερη διαφάνεια.
• Ανανέωση αυτής  της μεγάλης και ιστορικής οργάνωσης.

Είναι καιρός να δράσουμε για την αναζωογόνηση της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει  τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Οι υποψήφιοι 
που αναφέρονται παρακάτω πιστεύουν στην πρόοδο του Οργανισμού 
και έχουν θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη να προσέλθουν προσωπικά για να 
ψηφίσουν την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου του 2011.

Ψηφίστε τους κάτωθι υποψηφίους:

Γιάννη Τερζή Σούλα Θλιβέρη
Σταμάτη Κουλούρη Γιάννα Μαυραντώνη
Σόλωνα Κυπρίδημο Μαρία Σαρέλα
Γιάννη Δαβίσκα Τζένη Σπέη
Ηλέκτρα Βελισσάρη Βιβή Κουτσουνάδη

Μια ψήφος- Ένα μέλος.  Δώστε αξία στην ψήφο σας
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ZHTOYNTAI
Άνδρες και γυναίκες (process workers) με ικανά προσόντα, 

αποδοτικό παρελθόν και με καλό χαρακτήρα (with reference) 
να εργαστούν στην εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να τηλεφωνήσουν 
από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 

τηλ.: 9774 5000

Poly  Industries
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ

Διοργανώνει εκδήλωση

Για να καλωσορίσει την αντιπροσωπεία του ΠΑ.Μ.Ε που έρχε-
ται στην Αυστραλία στις 2 Δεκεμβρίου 2011 για μια από πρώτο 
χέρι ενημέρωση, τόσο της Ελληνικής παροικίας αλλά και του 
Εργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, σχετικά με την σημερι-
νή κρίση στην Ελλάδα και τους αγώνες του Ταξικού Εργατικού 
και Λαϊκού Κινήματος.
Η αντιπροσωπεία αποτελείται από: τον ΓΙΩΡΓΟ ΠΟΝΤΙΚΟ μέ-
λους της Γραμματείας και υπευθύνου του τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων του ΠΑ.ΜΕ και την ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗ δημοσιο-
γράφο μέλος του ΠΑ.ΜΕ.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 και 
ώρα 6μμ στο καινούργιο κτίριο του Άτλας 96 Illawarra Rd, 
Marrickville.
Δεν πρέπει να λείψει κανείς από την ενδιαφέρουσα αυτή εκ-
δήλωση.

Είσοδος ελευθέρα
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iPhone έπιασε φωτιά στη διάρκεια πτήσης

Οι επιβάτες της πτήσης εσωτερικού, Regional 
Express ZL319, έµαθαν για τα καλά πόσο 
«καυτό» είναι το iPhone ως συσκευή, αλλά 

δυστυχώς όχι µε την έννοια ότι σπάει ταµεία, κα-
θώς το iPhone ενός επιβάτη άρχισε να βγάζει κα-
πνούς και να έχει κοκκινίσει από τη θερµότητα 
που είχε αναπτύξει. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου 
της αεροπορικής εταιρείας, µία αεροσυνοδός 
αναγκάστηκε να ακολουθήσει τις διαδικασίες 
ασφαλείας της εταιρείας, πράγµα που σηµαίνει 
την εκτέλεση ενεργειών αποκατάστασης για να 
εξασφαλίσει ότι η κόκκινη λάµψη είχε κατασβε-
στεί µε επιτυχία. Κανένας από τους επιβάτες ή 
το πλήρωµα της πτήσης δεν τραυµατίστηκε, µιας 
και ευτυχώς το περιστατικό έλαβε χώρα όταν το 
αεροπλάνο είχε πλέον προσγειωθεί στο Σίδνεϊ.

Κρίνοντας από µια φωτογραφία της συσκευής, 
φαίνεται να πρόκειται για ένα iPhone 4. Μπο-
ρείτε να δείτε πολύ καθαρά τις ρωγµές και την 

τρύπα στο πίσω µέρος της συσκευής, από όπου 
ο καπνός έβγαινε έξω και το κόκκινο φως εκπέµ-
φθηκε. Αν και οι αναφορές είναι ελάχιστες και 
σποραδικές, έχουν υπάρξει και άλλοι ιδιοκτή-
τες iPhone που έχουν δει τις συσκευές τους να 
κάνουν θραύση στην κυριολεξία. Παρόµοια µε 
αυτή την ιστορία, οι χρήστες είχαν παρατηρήσει 
τη συσκευή να αρχίζει να αυξάνει θερµοκρασία 
προτού τελικά εκραγεί.

Σε αποσυναργµολογήσεις συσκευών, το iPhone 
4 έχει αποδειχθεί ότι στεγάζει την µπαταρία του 
στο δεξί µέρος της συσκευής και λαµβάνοντας υπ’ 
όψιν την αύξηση της θερµοκρασίας και τον κα-
πνό, θα ήταν πολύ πιθανό η αιτία υπερθέρµανσης 
να προκλήθηκε από την µπαταρία. Η Apple πρό-
σφατα, άλλωστε, παραδέχθηκε ότι και τα πρώτης 
γενιάς iPod Nano, είχαν κάποια «θεµατάκια» υπερ-
θέρµανσης, και εξέδωσε ανακοίνωση ανάκλησης 
και αντικατάστασης της συσκευής χωρίς χρέωση.




