
Σωφέρ εταιρίας ενοικίασης 
αυτοκινήτων της Καμπέ-
ρας υποστηρίζει ότι ο Πί-

τερ Σλίπερ είναι ένοχος στην 
κατηγορία για κακοδιαχείριση 
κρατικών δελτίων για χρήση 
ταξί. Τόνισε δε ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο κ. Σλίπερ ζητού-
σε να συμπληρώσει τέσσερα ή 
πέντε δελτία Cabcharge, γιατί 
δεν θα μπορούσε να δικαιολο-
γήσει διαφορετικά τις μεγάλες 
αποστάσεις που κάλυπτε. Ο 
Μπέρις Κρόσιν, που εργάζεται 
στην εταιρία ενοικίασης αυτο-
κινήτων Canberra Hire Cars, 
δήλωσε τα ανωτέρω στις εφημε-
ρίδες του εκδοτικού συγκροτή-

ματος News Limited. Σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσιοποίησε 
το υπουργείο Οικονομικών, ο 
κ. Σλίπερ ξόδεψε $575 σε ταξί 
για έξι ταξίδια στις 19 Απριλί-
ου 2010. Ένα από αυτά κόστισε 
$75.68 που στα χαρτιά ο κ.Σλί-
περ δικαιολόγησε ως «ταξίδι 
από την πόλη στην πόλη». Ο 
κ. Σλίπερ, όπως είναι γνωστό, 
αποσύρθηκε προσωρινά από τα 
καθήκοντά του μετά τις καταγ-
γελίες που έγιναν σε βάρος του 
για κακαδιαχείριση των υπηρε-
σιακών του δελτίων για χρήση 
ταξί Cabcharge και για σεξουα-
λική παρενόχληση πρώην συμ-
βούλου του. Ο ίδιος αρνείται 

των κατηγοριών. Οι κατηγορίες 
εναντίον του προέδρου της Βου-
λής αποτελούν νέο πονοκέφαλο 
για την πρωθυπουργό, Τζούλια 
Γκίλαρντ, αφού στηρίζεται στον 
ανεξάρτητο πρόεδρο για να δι-
ατηρεί την πλειοψηφία στην 
Βουλή. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. 
Σλίπερ εξελέγη με το αντιπολι-
τευόμενο Φιλελεύθερο κόμμα 
αλλά ανεξαρτοποιήθηκε μετά 
από πρόταση της κυβέρνησης 
να τον κάνει πρόεδρο της Βου-
λής. Σε περίπτωση ενοχής και 
οριστικής παραίτησης του κ. 
Σλίπερ διαγράφεται ο κίνδυνος 
ακόμα και κατάρρευσης της κυ-
βέρνησης. 

Στα 7,3 εκατομμύρια κατοί-
κους θα ανέλθει ο πληθυ-
σμός της Βικτώριας μέχρι 

το έτος 2031 και η αύξηση αυτή 
θα οφείλεται  κυρίως στη μετανά-
στευση παρά στη γεννητικότητα. 
Μέσα στις επόμενες δύο δεκαε-
τίες ο πληθυσμός της πολιτείας 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7 
εκατομμύρια κατοίκους και οι 
περιοχές που θα γνωρίσουν την 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή ανά-
πτυξη είναι η Cardinia, η Casey, 
η Hume,η  Melton, η Whittlesea 
και η Wyndham. Σημαντική 
πληθυσμιακή ανάπτυξη θα γνω-
ρίσουν επίσης τα εσωτερικά 
προάστια της Μελβούρνης, Port 
Phillip, Yarra και Maribyrnong, 
καθώς και οι επαρχιακές κωμο-
πόλεις του  Geelong, του Ballarat, 
του Bendigo και του Latrobe 
Valley. Σχολιάζοντας τα στοι-
χεία αυτά ο αρμόδιος υπουργός, 
Matthew Guy, τόνισε ότι η πλη-
θυσμιακή αύξηση θα προέλθει 
από τη μετανάστευση και όχι από 
τη συχνότητα των γεννήσεων. 
«Στα επόμενα 40 χρόνια ο μέσος 
όρος ηλικίας στην πολιτεία μας 
θα αυξηθεί από 37 σε 41, ενώ 

το ποσοστό των κατοίκων της 
Βικτώριας άνω των 65 χρόνων 
θα αυξηθεί από 13,9% που εί-
ναι σήμερα στο 22,1% μέχρι το 
έτος 2051». Ο κ. Guy τόνισε ότι 
η πολιτειακή κυβέρνηση θα ακο-
λουθήσει μια ειδική στρατηγική 
στην μητροπολιτική περιοχή της 

Μελβούρνης, ώστε να αποφευ-
χθούν τυχόν προβλήματα από 
την αναμενόμενη πληθυσμιακή 
ανάπτυξη. Να σημειωθεί ότι ο 
πληθυσμός της Μελβούρνης 
αναμένεται να αυξηθεί από 4,1 
εκ. σε 5,4 εκ. κατοίκους μέχρι το 
έτος 2031.

Ο διαπρεπής Βρετανός αιγυπτι-
ολόγος, Τζον Τέϊλορ, εντόπι-
σε τυχαία έναν αρχαίο πάπυ-

ρο στο Μουσείο του Μπρισμπέιν 
που αποτελεί, όπως λέει, μέρος της 
«Βίβλου των Νεκρών». Ο Τζον Τέ-
ιλορ, από το Βρετανικό Μουσείο, 
βρίσκεται στην Αυστραλία για να 
επιμεληθεί μια έκθεση με μούμιες 
στο Μουσείο του Μπρίσμπαν. Ζή-
τησε, λοιπόν, να ελέγξει τις αρχαι-
ότητες από την Αίγυπτο που διαθέ-
τει το συγκεκριμένο μουσείο όταν 
εντόπισε ένα θραύσμα από πάπυρο 

του 15ου αιώνα π.χ., που έφερε τα 
ιερογλυφικά του Αμενχοτέπ, ενός 
διακεκριμένου χτίστη της εποχής. 
Το θραύσμα δωρίστηκε στο Μου-
σείο το 1913. «Αυτός δεν είναι πά-
πυρος κάποιου τυχαίου. Είναι ο πά-
πυρος ενός κορυφαίου Αιγύπτιου 
όταν η Αίγυπτος ήταν στο απόγειο 
της ευημερίας της», είπε ο κ. Τέ-
λορ και πρόσθεσε πως αν βρεθούν 
και τα άλλα κομμάτια του παπύρου 
«που σκορπίστηκε ανά την υφήλιο 
το 1890, θα χυθεί νέο άπλετο φως 
στα μυστήρια της Αιγύπτου». 
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Σωφέρ πιστοποιεί ότι ο Πίτερ Σλίπερ 
κακοδιαχεριζόταν 
τα κρατικά δελτία για χρήση ταξί

Πληθυσμιακή έκρηξη στη Βικτώρια

Θραύσμα σπάνιου 
αιγυπτιακού παπύρου 
στο μουσείο του Μπρίσμπαν

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Μέρος της «Βίβλου των Νεκρών» που εκτίθεται αυτές τις μέρες 
στο Μουσείο του Μπρίσμπαν.

Σημαντική αύξηση στον αριθμό 
ατόμων που πνίγηκαν φέτος στη 
Νέα Νότια Ουαλία, αποκαλύ-

πτουν τα τελευταία στοιχεία που δό-
θηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Η αύξηση αυτή σημειώθηκε παρά 
τις άσχημες καιρικές συνθήκες που 
επικράτησαν στην πολιτεία καθ’ όλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνο-
λικά στο 2011-2012 πνίγηκαν 33 
άτομα σε σύγκριση με 22 που είχαν 
πνιγεί την ίδια περσινή περίοδο, ενώ 
διασώθηκαν από ναυαγοσώστες άλλα 

7.608 άτομα. Τελευταίο θύμα ήταν 
ένας 27χρονος Γάλλος τουρίστας 
που πνίγηκε σε παραλία του Coffs 
Harbour την περασμένη Δευτέρα. Οι 
τουρίστες που επισκέπτονται την Αυ-
στραλία συχνά ανησυχούν για τις θα-
νατηφόρες αράχνες και τους καρχαρί-
ες, όμως σύμφωνα με αξιωματούχους 
αρμόδιους για θέματα τουρισμού ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα σερφ! 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μέγαλη 
αύξηση πνιγμών, ειδικά τουριστών, 
στις διάσημες παραλίες της χώρας.

Πνίγηκαν 33 άτομα φέτος
ΣΤΗ ΝΝΟ

Τραγικό θάνατο βρήκε προχθές 
ένα τετράχρονο κοριτσάκι, που 
παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 

4Χ4 σε κεντρικό δρόμο του Σίδνεϊ. 
Το δυστύχημα έγινε στη γωνία των 
δρόμων Quarry και Harris. Η 4χρο-
νη μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσο-
κομείο Παίδων του Σίδνεϊ σε κρί-
σιμη κατάσταση, αλλά υπέκυψε στο 
μοιραίο λίγη ώρα αργότερα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 
41χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, 
ο οποίος υπεβλήθη σε εξέταση αί-
ματος και ούρων. Εκπρόσωπος της 
αστυνομίας είπε ότι δεν έχουν ακό-
μη εξακριβωθεί οι λεπτομέρειες του 

δυστυχήματος. Αυτόπτες μάρτυρες 
όμως είπαν ότι το άτυχο κοριτσάκι 
παρασύρθηκε σε διασταύρωση την 
οποία διέσχιζε με τη μητέρα της.

Τραγικός θάνατος 4χρονης
σε κεντρικό δρόμο του Σίδνεϊ

Στα 7,3 εκατομμύρια κατοίκους θα ανέλθει ο πληθυσμός της Βικτώριας 
μέχρι το 2031.


