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Τ ην πρόβλεψη ότι η αυ-
στραλιανή οικονομία 
θα δεχθεί νέα τονωτική 

ένεση από την εξορυκτική βι-
ομηχανία της χώρας, έκανε 
χθες ο ανεξάρτητος οικονο-
μικός οργανισμός Deloitte 
Access Economics. Ο εν λόγω 
οργανισμός υποστηρίζει ότι η 
οικονομία δύο ταχυτήτων της 
Αυστραλίας, θα προχωρήσει 
άλλο ένα βήμα μπροστά στα 
επόμενα δύο οικονομικά έτη 
και κατά συνέπεια θα σπρώξει 
ανοδικά την καταναλωτική πί-
στη. Υπογραμμίζει ακόμη ότι 
η εξασθένηση του στεγαστικού 
τομέα, το ισχυρό δολάριο ένα-
ντι των ξένων νομισμάτων και 
τα υψηλά επιτόκια, έχουν «πα-
γώσει» τον βιομηχανικό τομέα 
και ότι αυτό θα αντιστραφεί 

από την αναμενόμενη αύξηση 
στην δραστηριότητας της εξο-
ρυκτικής βιομηχανίας. Ο επι-
κεφαλής του  Deloitte Access 

Economics, Κρις Ρίτσαρτσον, 
τόνισε ότι η χώρα θα γνωρίσει 
μια σταθερή ανάπτυξη στα επό-
μενα δύο χρόνια.

Ο Αυστραλός ηθοποιός Μάθιου Νιούτον, 
βρίσκεται για άλλη μια φορά υπό κρά-
τηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη 

φορά για πρόκληση σωματικών κακώσεων 
σε βάρος υπαλλήλου ενός ξενοδοχείου του 
Μαϊάμι. Να υπενθυμίσουμε ότι οΝιούτον είχε 
συλληφθεί και πάλι στις αρχές αυτού του μήνα 
όταν αρνήθηκε να εγκαταλείψει ένα μπαρ.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι 
ο Μάθιου Νιούτον, γρονθοκόπησε στο πρόσω-
πο τον υπάλληλο του ξενοδοχείου Courtyard 
Marriott στο Miami Beach, τις πρωϊνές ώρες της 
17ης Απριλίου. Το όλο περιστατικό αποθανάτι-
σαν οι κάμερες κλειστού κυκλώματος του ξενο-
δοχείου. Όταν κλήθηκε η αστυνομία, ο Μάθιου 
Νιούτον αντέδρασε στα όργανα του νόμου.

Οι τιμές χονδρικής της Αυστρα-
λίας κατέγραψαν την μεγαλύ-
τερη τριμηνιαία πτώση από τα 

τέλη του 2009, στο α΄ τρίμηνο, αυ-
ξάνοντας τις πιθανότητες η Αποθεμα-
τική Τράπεζα της χώρας να μειώσει 
τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. 
Ο δείκτης τιμών παραγωγού, που 
μετρά το κόστος για τις επιχειρήσεις, 
υποχώρησε 0,3% στο α΄ τρίμηνο σε 
σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 

και σημείωσε άνοδο 1,4% έναντι 
του προηγουμένου έτους. Οι οικονο-
μολόγοι ανέμεναν αύξηση 0,4% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

«Τα σημερινά στοιχεία για τον ΡΡΙ 
ήταν χαμηλότερα ακόμη και από τις 
χαμηλότερες εκτιμήσεις της αγοράς, 
και επιβεβαιώνουν την αδυναμία 
στις εγχώριες τιμές, που είναι ξεκά-
θαρη εδώ και μήνες», δηλώνει ανα-
λυτής της UBS.

Με την κατηγορία της δολο-
φονίας του άνδρα του υπό-
κοσμου του Σίδνεϊ, Cengiz 

Sarac,που εξαφανίστηκε πριν επτά 
χρόνια, συνελήφθη προχθές ένας 
29χρονος. Ο Farhad Quami, συνε-
λήφθη στο σπίτι του στο Chittaway 
Bay και λίγο αργότερα ασκήθηκε ενα-
ντίον του ποινική δίωξη για τη δο-
λοφονία του Sarac. Ο κατηγορούμε-
νος προφυλακίστηκε μέχρι να γίνει 
η δίκη του τον Ιούνιο. Ο 24χρονος 
Sarac πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε 
για ναρκωτικά. Το πτώμα του πιστεύ-
εται ότι θάφτηκε κάτω από σπίτι που 
τότε οικοδομείτο στην περιοχή Μέρι-
λαντς, δυτικά του Σίδνεϊ. Ο ιδιοκτή-
της του σπιτιού, Atef Kanj, καταζητεί-
ται από την αυστραλιανή αστυνομία 
για μια διπλή δολοφονία. Πιστεύεται 
δε ότι έχει διαφύγει στο Λίβανο.

Το χρηματικό πρόστιμο των 
$800 επέβαλε το δικαστήριο σε 
έναν κάτοικο του Phillip Island 

στη Βικτώρια, ο οποίος είχε οδηγη-
θεί ενώπιον της Δικαιοσύνης επειδή 
είχε στο σπίτι του ως κατοικίδιο ζώο, 
έναν πιγκουίνο!

Ο 21χρονος υποστήριξε στο δι-
καστήριο ότι βρήκε τον πιγκουίνο 

να διασχίζει τον αυτοκινητόδρομο 
South Gippsland στο Tooradin. Στο 
δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο 21χρο-
νος είχε καυχηθεί στο Facebook ότι 
είχε πιγκουίνο ως κατοικίδιο ζώο.

Τελικά το δικαστήριο του επέβαλε 
πρόστιμο $800 και διέταξε όπως ο 
πιγκουίνος επιστρέψει στο φυσικό 
του περιβάλλον.

Τ ο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύ-
ματος στο Κουίνσλαντ «παγώνει» από τον 
Ιούλιο για ένα χρόνο, με απόφαση της 

νέας κυβέρνησης του κ. Κάμπελ Νιούμαν.
Η κίνηση αυτή θα κοστίσει στην πολιτειακή 

κυβέρνηση $60 εκατομμύρια, ενώ τα νοικοκυ-
ριά αναμένεται να εξοικονομήσουν - κατά μέ-
σον όρο - $120 μέσα στο επόμενο οικονομικό 
έτος. Να υπενθυμίσουμε ότι το πάγωμα του κό-
στους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 
μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του Συνα-
σπισμού Φιλελεύθερων-Εθνικών.

Σταθερή οικονομική ανάπτυξη
στα επόμενα δύο χρόνια

Υπό κράτηση και πάλι
ο Μάθιου Νιούτον

Υποχώρησε ο δείκτης 
τιμών παραγωγού 

29χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία
γνωστού άνδρα του υπόκοσμου 

Πρόστιμο $800 επειδή είχε πιγκουίνο 
ως κατοικίδιο ζώο!

Ο Νιούμαν «πάγωσε» 
το κόστος κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος
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Ο Μάθιου Νιούτον.

Ο  Farhad Quami 
μετά τη σύλληψή του, 
έξω από το σπίτι του 
στο  Chittaway Bay. 


