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Αυτόµατα τραίνα αποκτά
η εταιρία Rio Tinto

Οι επικίνδυνοι κακοποιοί 
δεν θα μπορούν 
να αλλάζουν το όνομά τους 

Πιο ακριβή η βενζίνη 
το επόμενο δεκαπενθήμερο

Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας 
του σεφ Matt Golinski

Οδηγούσε μεθυσμένη 
με το μωρό της στο πίσω κάθισμα

Κτίριο προς πώληση
µε... κακό παρελθόν!

Απογοητευμένο με τον Κάμπελ Νιούμαν
το 20% των υποστηρικτών του LNP

H γιγαντιαία εταιρία εξό-
ρυξης µεταλλευµάτων, 
Rio Tinto, ανακοίνω-

σε χθες ότι θα διαθέσει $500 
εκατοµµύρια για την απόκτηση 
αµαξοστοιχιών υψηλής τεχνο-
λογίας που θα λειτουργούν 
χωρίς οδηγό! Τα τραίνα θα 

αγοραστούν µέσα στα επόµενα 
δύο χρόνια και θα µεταφέρουν 
µεταλλεύµατα από τα ορυχεία 
µέχρι τα λιµάνια. Εκπρόσω-
πος της εταιρίας είπε ότι η Rio 
Tinto στρέφει την προσοχή 
της στην τεχνολογία του µέλ-
λοντος µε απώτερο σκοπό κά-

ποια µέρα να λειτουργούν τα 
ορυχεία αυτόµατα. Η λειτουρ-
γία των τραίνων θα ελέγχεται 
από το Περθ, 1500 χλµ µακριά 
από τα ορυχεία της εταιρίας στο 
Πιλµπάρα. Υπολογίζεται ότι θα 
χάσουν τις εργασίες τους 500 
οδηγοί τραίνων.

Eπικίνδυνοι κακοποιοί, 
όπως δολοφόνοι και βια-
στές, δεν θα µπορούν από 

τώρα και στο εξής να αλλάζουν 
το όνοµά τους, κάτω από νέους 
νόµους που προωθεί στην πο-
λιτειακή Βουλή η κυβέρνηση 
της Ν.Ν.Ο. Την σχετική ανα-

κοίνωση έκανε χθες ο πρω-
θυπουργός της πολιτείας, κ. 
Μπάρι Ο’ Φάρελ, τονίζοντας 
ότι «θα καταστεί πολύ δύσκολο 
από τώρα και στο εξής για κα-
κοποιούς, φυλακισµένους και 
άτοµα που αποφυλακίζονται 
µε εγγύηση, να αλλάζουν τα 

ονόµατά τους». Κάτω από τους 
νέους νόµους, η Υπηρεσία Γεν-
νήσεων, Θανάτων και Γάµων 
(BDM) θα διαθέτει κατάλογο 
µε τα ονόµατα όλων των ατό-
µων µε ποινικό µητρώο, ώστε 
να µην µπορούν να αλλάξουν 
το όνοµά τους.

Aκριβότερη κατά 2 σεντς το λί-
τρο θα είναι στα πρατήρια η 
αµόλυβδη βενζίνη µέσα στο 

επόµενο δεκαπενθήµερο.
Σύµφωνα µε το Αυστραλιανό 

Ινστιτούτο Πετρελαίου η τιµή της 
αµόλυβδης βενζίνης είχε σηµειώ-
σει µικρή µείωση στα 142,2 σεντς 
το λίτρο στο επταήµερο µέχρι τις 19 
Φεβρουαρίου

Ο οικονοµολόγος της Commsec, 
Craig James, υποστηρίζει όµως ότι 

στο επόµενο δεκαπενθήµερο η τιµή 
της βενζίνης θα αυξηθεί τουλάχι-
στον κατά 2 σεντς το λίτρο.

«Τα πράγµατα θα ήταν πολύ χει-
ρότερα αν δεν είχαµε ισχυρό δολά-
ριο», τόνισε ο κ. James.

Πάντως από τις µεγαλουπόλεις, 
η Μελβούρνη είχε την προηγού-
µενη βδοµάδα τη φθηνότερη βεν-
ζίνη (133,6 σεντς το λίτρο), ενώ 
το Ντάργουϊν είχε την ακριβότερη 
(154,2 σεντς το λίτρο).

Σηµαντική βελτίωση σηµείωσε 
η κατάσταση της υγείας του δι-
άσηµου σεφ, Matt Golinski, ο 

οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο 
του Μπρίσµπαν µετά την πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, που 
είχε σαν αποτέλεσµα να χάσουν τη 
ζωή τους η γυναίκα του και οι τρεις 
κόρες τους.

Οι θεράποντες γιατροί του 
Golinski δήλωσαν χθες ότι η κατά-
σταση του σεφ παραµένει σοβαρή, 

αλλά δεν θεωρείται πλέον κρίσιµη.
Ο Golinski είχε υποστεί σοβαρά 

τραύµατα στο 40% του σώµατός 
του όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά 
στο οικογενειακό του σπίτι στις 26 
∆εκεµβρίου και νοσηλεύεται από 
τότε στο Βασιλικό Νοσοκοµείο του 
Μπρίσµπαν. Η γυναίκα του Ρέιτσελ 
και οι κόρες του Στάρλια 13 χρό-
νων και οι 12χρονες δίδυµες Σέϊτζ 
και Γουίλοου, έχασαν τη ζωή τους 
στην πυρκαγιά.

Με την κατηγορία ότι οδηγού-
σε υπό την επήρεια αλκοόλ, 
συνελήφθη προχθές µια γυ-

ναίκα κοντά σε δηµοτικό σχολείο 
της νοτιοανατολικής Μελβούρνης, 
µετά από µικρό τροχαίο δυστύχη-
µα. Στο αυτοκίνητο της 34χρονης,  
που είχε πάει στο σχολείο για να 
πάρει τα δύο της παιδιά, βρισκό-
ταν το τρίτο της παιδί, βρεφικής 

ηλικίας. Η 34χρονη υπεβλήθη σε 
αλκοτέστ και εξακριβώθηκε ότι η 
περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίµα της 
ήταν 0.304, δηλαδή εξαπλάσια του 
επιτρεπτού ορίου.

Η αστυνοµία κατέσχεσε το δί-
πλωµα οδήγησης από την 34χρονη 
και άσκησε εναντίον της δίωξη για 
παραβάσεις του κώδικα οδικής κυ-
κλοφορίας.

Ενα όµορφο διαµέρισµα των 
τεσσάρων υπνοδωµατίων δια-
τίθεται προς πώληση µαζί µε 

την κακόφηµη... πρώην τράπεζα 
του Snowtown.

Το ακίνητο παρουσιάζεται στο 
eBay, ως κατάλληλο για µεγάλη 
οικογένεια  σε ήσυχη κωµόπολη 
της Νότιας Αυστραλίας. Το 1999 
όµως, στο κτίριο αυτό που στέγαζε 
την τράπεζα του Snowtown, έγινε 
µια φρικιαστική ανακάλυψη... Συ-
γκεκριµένα, στις 20 Μαΐου 1999, 
οµάδα αστυνοµικών της Νότιας 
Αυστραλίας που ερευνούσε υπό-
θεση µικροκλοπών, έφτανε επιτέ-
λους στο στόχο της, εντοπίζοντας 
το δράστη σε κτίριο που παλιότερα 
στέγαζε τράπεζα. Όταν άνοιξαν το 
παλιό χρηµατοκιβώτιο, δεν φαντά-
ζονταν ότι πίσω από την πλαστική 
µεµβράνη που σφράγιζε την εσωτε-

ρική πλευρά της εισόδου και µέσα 
στα τεράστια πλαστικά βαρέλια που 
ήταν στοιβαγµένα στο πίσω µέρος 
του δωµατίου, θα κολυµπούσαν σε 
οξύ τα αποµεινάρια οκτώ διαµελι-
σµένων πτωµάτων. Η ανακάλυψή 
τους οδήγησε στην σύλληψη τεσσά-
ρων δραστών που βρέθηκαν ένοχοι 
για τη δολοφονία έντεκα συνολικά 
ανθρώπων. Ανάµεσά τους ήταν και 
ο ελληνικής καταγωγής Τζέϊµς Σπυ-
ρίδωνος Βλασσάκης, ο οποίος κα-
ταδικάστηκε σε ισόβια για τον ρόλο 
του στις δολοφονίες.

Ο Τζέϊµς Βλασσάκης ήταν γιος 
Έλληνα µετανάστη που έφτασε στην 
Αυστραλία τη δεκαετία του ’60 και 
είχε πέσει θύµα κακοποίησης τόσο 
από τον πατέρα, όσο και από τον 
αδερφό του, τον οποίο σκότωσε 
αργότερα και οµολόγησε και καννι-
βαλισµό.

Aπογοητευµένοι µε την 
µέχρι στιγµής απόδοση 
του Κάµπελ Νιούµαν 

στην αρχηγία του Φιλελεύθε-
ρου Εθνικού Κόµµατος (LNP) 
του Κουίνσλαντ, δηλώνουν 
ένας σε κάθε 5 υποστηρικτές 
της παράταξης.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Νι-

ούµαν ανέλαβε την αρχηγία 
του κόµµατος πριν ένα περίπου 
χρόνου, αλλά σύµφωνα µε δη-
µοσκόπηση που διενήργησε η 
εταιρία Galaxy, αποκαλύπτει 
ότι το 20% των υποστηρικτών 
του LNP δηλώνουν απογοητευ-
µένοι µε τον αρχηγία της παρά-
ταξης. Η δηµοσκόπηση δείχνει 

ότι το 38% των ψηφοφόρων 
της πολιτείας και το 20% των 
υποστηρικτών του LNP, πι-
στεύουν ότι ο κ. Νιούµαν έχει 
αποτύχει στο έργο του ως αρ-
χηγός του κόµµατος.

Ο κ. Νιούµαν όµως, έχει την 
υποστήριξη του 46% των ψη-
φοφόρων.

ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ 500 Ο∆ΗΓΟΙ ΤΡΑΙΝΩΝ

ΣΤΗ ΝΝΟ

Ο αρχηγός του Φιλελεύθερου Εθνικού 
Κόµµατος, Κάµπελ Νιούµαν.




