
Τον διορισµό ενός από τους 
πιο στενούς του φίλους, 
ως νέου πρεσβευτή της 

Αυστραλίας στο Βατικανό, ανα-
κοίνωσε χθες ο υπουργός Εξω-
τερικών, Μποµπ Καρ. Πρόκειται 
για τον «µπάριστερ» του Σίδνεϊ, 
Τζον Μακάρθι, που είναι στενός 
φίλος του κ. Καρ από τα φοιτητι-
κά τους χρόνια. 

Ο κ. Μακάρθι - ο γιος του 
οποίου είναι ιερέας της Καθο-
λικής Εκκλησίας - θα αντικατα-
στήσει τον πρώην αναπληρωτή 
πρωθυπουργό, Τιµ Φίσερ, ο 
οποίος είχε διοριστεί στο πόστο 
αυτό από την κυβέρνηση Ραντ.
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Ενας Αυστραλός είναι ανάµεσα 
στους τραυµατίες της επίθε-
σης αυτοκτονίας που πραγµα-

τοποίησε ένα αγόρι στέλεχος των 
Ταλιµπάν, την Τρίτη, στην περιοχή 
Tarin Kowt. Η επίθεση αυτοκτονίας 
πιστεύεται ότι πραγµατοποιήθηκε 
ως αντίποινα του πρόσφατου περι-
στατικού όπου αµερικανός στρατιώ-
της σκότωσε 17 αθώους Αφγανούς 
πολίτες. Ο Αυστραλός τραυµατίας 
είναι ο 49χρονος Ντέϊβιντ Σάβεϊτζ, 
πρώην στέλεχος της οµοσπονδια-
κής Αστυνοµίας, ο οποίος εργάζεται 
σήµερα ως σύµβουλος της αυστρα-

λιανής υπηρεσίας AusAID. Ο Σάβε-
ϊτζ νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο και 
σύµφωνα µε το υπουργείο Εξωτερι-
κών, το τραύµα του δεν είναι πολύ 
σοβαρό. Η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ τόνισε ότι ο 49χρονος 
συµµετείχε σε εργασίες εκτός της αυ-
στραλιανής βάσης στο Tarin Kowt 
όταν τραυµατίστηκε. Την ευθύνη της 
επίθεσης αυτής, στην οποία σκοτώ-
θηκαν τρεις στρατιώτες του ΝΑΤΟ 
και τραυµατίστηκε επίσης ένας στρα-
τιώτης του Εθνικού Στρατού του Αφ-
γανιστάν, ανέλαβε αργότερα η οργά-
νωση των Ταλιµπάν.

Εξονυχιστικές έρευνες για 
την εξακρίβωση των δρα-
στηριοτήτων ανωτάτων 

στελεχών του Αυστραλιανού 
Τελωνείου και της Προστασίας 
των Συνόρων της χώρας, δι-
ενεργούνται από τις αρµόδιες 
Αρχές, µετά τις καταγγελίες που 
έγιναν ότι πολλοί συνεργάζο-
νται µε στελέχη του οργανω-
µένου εγκλήµατος σε µεγάλο 
λαθρεµπόριο απαγορευµένων 
ναρκωτικών ουσιών.

Σύµφωνα µε χθεσινά δη-
µοσιεύµατα των εφηµερίδων 
του εκδοτικού συγκροτήµατος 
Φαίρφαξ, αυτή τη στιγµή δι-
ενεργούνται έρευνες για τις 
δραστηριότητες 24 υπαλλήλων 
του Τελωνείου και της Υπηρε-
σίας Προστασίας των Συνόρων 
της χώρας, για τους οποίους 
υπάρχουν υποψίες για διαφθο-
ρά ή άλλα παραπτώµατα. Των 
ερευνών ηγείται η υπηρεσία 
Taskforce Polaris, η οποία απο-

τελείται από οµοσπονδιακά και 
πολιτειακά στελέχη της αστυνο-
µίας. Οι ίδιες δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες υποστηρίζουν ότι 
από το 2010 έχουν απολυθεί 
15 τελωνειακοί για διαφθορά 
ή άλλα παραπτώµατα. Ένας απ’ 
αυτούς εξακριβώθηκε ότι είχε 
διασυνδέσεις µε γνωστή οικο-
γένεια κακοποιών του Σίδνεϊ, 
ενώ άλλος συνελήφθη την ώρα 
που έκανε χρήση κοκαϊνης στον 
χώρο της εργασίας του.

Η επιτροπή ανταγωνισµού 
Australian Competition 
and Consumer Commission 

(ACCC), κατέφυγε στα δικαστήρια 
εναντίον της εταιρίας Apple, εφό-
σον υποστηρίζει ότι το νέο iPad πα-
ραπλανά το κοινό, γράφοντας στο 

κουτί του ότι δίνει τη δυνατότητα 
σύνδεσης σε δίκτυα 4G. Η ACCC 
έχει ενοχληθεί από την προώθη-
ση του νέου «iPad µε WiFi + 4G», 
αφού θεωρεί ότι το κοινό θα πι-
στέψει ότι το νέο iPad µε µία κάρτα 
SIM θα µπορέσει να συνδεθεί µε 

δίκτυα 4G, κάτι που φυσικά δεν 
είναι εφικτό.  Το κοινό, κατά την 
εν λόγω υπηρεσία, παραπλανάται 
και γι’ αυτό υπέβαλε χθες το πρωί, 
στο οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο της 
Μελβούρνης, τη σχετική µήνυση 
κατά της εταιρίας.

∆Αύξηση 13% παρουσιάζει 
ο αριθµός των γιατρών 
που εργάζονται στην Αυ-

στραλία, στην τετραετία µέχρι το 
2010, σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσι-
ότητα το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Υγείας και Πρόνοιας.

Συγκεκριµένα, από το 2006 
µέχρι το 2010 ο αριθµός των οι-
κογενειακών παθολόγων που ερ-

γάζονται στη χώρα αυξήθηκε από 
46.336 σε 52.497. Να σηµειωθεί 
ότι στους αριθµούς αυτούς δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι οικογε-
νειακοί γιατροί του Κουίνσλαντ 
και της ∆υτικής Αυστραλίας λόγω 
του διαφορετικού συστήµατος 
εγγραφής στους ιατρικούς κατα-
λόγους που ισχύει στις δύο αυτές 
πολιτείες. Το 37% των γιατρών 
της χώρας είναι γυναίκες, ποσο-

στό που είναι 3% µεγαλύτερο απ’ 
αυτό του 2006.

Σηµαντική βελτίωση (αύξηση 
11,9%) παρουσιάζει και ο αριθ-
µός των γιατρών που εργάζονται 
στην επαρχία. Υπολογίζεται δε 
ότι σήµερα η Αυστραλία διαθέτει 
400 γιατρούς για κάθε 100.000 
κατοίκους της χώρας στα αστικά 
κέντρα και 185 γιατρούς για κάθε 
100.000 κατοίκους στην επαρχία.

Στενός φίλος του Μπομπ Καρ 
ο νέος πρέσβης της Αυστραλίας 
στο Βατικανό  

Ένας Αυστραλός τραυματίστηκε 
σε επίθεση αυτοκτονίας
των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

24 τελωνειακοί κατηγορούνται 
για ανάμειξη στο οργανωμένο έγκλημα

Στα δικαστήρια η Apple για 
παραπληροφόρηση του κοινού

Αυξήθηκαν κατά 13% 
οι γιατροί της χώρας 

QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα.

Κουρτίνες και σίτες.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.

Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.

Α SHADE ABOVE THE REST

SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick
Jim Vasales 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050

Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Ο κ. Τζον Μακάρθι.

ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Η Πολιτειακή και Περιφερειακή Διοίκηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

θα γιορτάσει την επέτειο της εθνική μας εορτής 

την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, 

από ώρα 19:30 στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ

394-396 Princes Highway, Rockdale. 

Θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο γενικός πρόξενος 

της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κος Βασίλειος Τόλιος.

Θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα της κας Παρούλας Θέρμπαν.

OΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ • ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στο τέλος θα προσφερθούν αναψυκτικά, καφές κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στον Αντώνη Γεωργιάδη 9948 1204




