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Δεν εξοικονομούν για ώρα ανάγκης 
οι Αυστραλοί

Μειώθηκαν σημαντικά 
οι υιοθεσίες στην Αυστραλία

Ινστιτούτο Αρρένων «έβγαζε» 
στυγερούς εγκληματίες!

Παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα
η αδελφή του Κέβιν Ραντ

Ορκίστηκε χθες από την Γ. Κυβερνήτη το νέο 
υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Γκίλαρντ

Ερευνα που έγινε μέσω διαδι-
κτύου, αποκαλύπτει ότι σχεδόν 
τα μισά νοικοκυριά της χώρας 

δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν 
στην άκρη κάποιες οικονομίες, ενώ 
το 25% δηλώνουν ότι δεν θα μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν οικονομικά 
σε ώρα ανάγκης. Σε δείγμα 1,500 

ατόμων ηλικίας πάνω από 18 χρό-
νων, το 51% των ερωτηθέντων απο-
κάλυψαν ότι δεν μπορούν να εξοικο-
νομούν χρήματα για ώρα ανάγκης. 
Το 10% των ερωτηθέντων είπαν ότι 
ξοδεύουν περισσότερα από το εισό-
δημά τους, ενώ το 41% είπαν ότι ξο-
δεύουν όλο το εισόδημά τους.

Κατακόρυφη πτώση στον αριθ-
μό υιοθεσιών που έγιναν 
στην Αυστραλία σημειώθηκε 

στο οικονομικό έτος 2010 – 2011, 
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το Αυστραλιανό Ινστι-
τούτο Υγείας και Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα στο 2010- 2011 

έγιναν συνολικά 348 υιοθεσίες παι-
διών, ενώ πριν 20 χρόνια είχαν γί-
νει 1,100 υιοθεσίες. Από τη δεκαετία 
του ’70 μέχρι σήμερα, παρατηρείται 
πτώση 90% στον αριθμό υιοθεσιών 
παιδιών, κάτι που αποδίδεται στους 
αυστηρούς νόμους που ισχύουν στον 
τομέα αυτό στην Αυστραλία.

Ορκίστηκαν χθες το από-
γευμα από την Γενική 
Κυβερνήτη της χώρας, 

Quentin Bryce, τα 22 μέλη του 
νέου υπουργικού Συμβουλίου 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ. Όπως 
είναι γνωστό στο νέο υπουργικό 

Συμβούλιο έχουν προαχθεί 5 
γυναίκες, ενώ η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ «προβίβασε» 
τον κ. Μπιλ Σόρτεν, τον κ. Μαρκ 
Μπάτλερ και την κα Τάνια Πλί-
μπερσεκ, ενώ ανέθεσε τη Γενική 
Εισαγγελία στην κα Νίκολα Ρό-

ξον, που παίρνει και τον τίτλο της 
πρώτης γυναίκας που αναλαμβά-
νει αυτό το υπουργείο στην ιστο-
ρία της χώρας. Η τελετή της ορ-
κωμοσίας του νέου υπουργικού 
Συμβουλίου έγινε στο Admiralty 
House χθες το απόγευμα.

Η αδελφή του υπουργού 
Εξωτερικών Κέβιν Ραντ, 
παραιτήθηκε από το Εργα-

τικό Κόμμα, λόγω της υποστήρι-
ξής του στους γάμους ανάμεσα 
σε άτομα του ίδιου φύλου.

Η Loree Rudd με επιστολή της 
στο παράρτημα του Εργατικού 
Κόμματος στο Nambour, τονίζει 

ότι παραιτείται μετά την απόφα-
ση του κόμματος, στο Εθνικό 
Συνέδριο που έγινε στο Σίδνεϊ 
στις αρχές αυτού του μήνα, να 
υποστηρίξει τους γάμους ομο-
φυλοφίλων. Σε δηλώσεις της 
στο εκδοτικό συγκρότημα Φαίρ-
φαξ, η κα Loree Rudd τόνισε ότι 
δεν μπορεί να εργαστεί για ένα 

κόμμα που υποστηρίζει τους 
γάμους ομοφυλοφίλων. Όπως 
είναι γνωστό, η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ ανακοίνωσε 
ότι θα επιτρέψει στους βουλευ-
τές του κόμματος να ψηφίσουν 
κατά συνείδηση, όταν κατατεθεί 
προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο η 
σχετική πρόταση.

Σοκ προκάλεσαν οι αποκαλύψεις 
του κρατικού καναλιού ABC ότι 
Ινστιτούτο στη βόρεια Νέα Νό-

τια Ουαλία, σχετίζεται με περισσότε-
ρους από 35 βίαιους θανάτους που 
σημειώθηκαν στη χώρα.

Έρευνα του κρατικού καναλιού, 
απεκάλυψε ότι πολλά αγόρια που εί-
χαν πάει στο Ινστιτούτο Αρρένων του 
Tamworth, το οποίο άρχισε τη λει-
τουργία του το 1947, έγιναν στυγεροί 
εγκληματίες όταν μεγάλωσαν.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο κατάδι-
κος Τζέϊμς Φιντς,  ο οποίος είχε κατα-

δικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για την 
δολοφονία 15 ατόμων στο νυχτερινό 
κέντρο του Μπρίσμπαν, “Whiskey Au 
Go Go”, και ο επίσης ισοβίτης Κέβιν 
Κραμπ που είχε βρεθεί ένοχος για τη 
δολοφονία του Ίαν Λαμπ. Επίσης, 
είχε βρεθεί ένοχος ότι αποπειράθηκε 
να σκοτώσει μια νεαρή μητέρα, την 
Βιρτζίνια Μορς, το 1974.

Άλλοι πρώην κατάδικοι που «απο-
φοίτησαν» από το Ινστιτούτο Αρρέ-
νων του Τάμγουορθ ήταν ο βιαστής 
Οίλιαμ Μάντεϊ και ο γκάγκστερ Άθα 
Στάνλεϊ «Νέντι» Σμιθ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Κέβιν Ραντ, με την αδελφή του Loree.


