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Η κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο 
απέρριψε την πρόταση των δικαστών

Ταξιτζής στο εδώλιο 
για τον θάνατο 23χρονου πεζού

Στις 8 Ιουνίου η καταδίκη
των δολοφόνων του 17χρονου

Αύξηση 6,9% τον Απρίλιο
στις πωλήσεις κατοικιών 

ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΕΩΣ ΤΟ 75o ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΑΒΟΗΘΗΤΟ

H κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο. 
απέρριψε το αίτηµα 
των δικαστών της πο-

λιτείας, να έχουν το δικαίω-
µα να συνεχίσουν να εργά-
ζονται µέχρι το 75ο έτος της 
ηλικίας τους. Σύµφωνα µε 
το εκδοτικό συγκρότηµα της 
News Limited το δικαστικό 
σώµα της πολιτείας ζητούσε 
να αυξηθεί το όριο ηλικίας 
υποχρεωτικής συνταξιοδό-
τησης των δικαστών από 
72 σε 75 χρόνων. Η εκπρό-
σωπος του υπουργείου ∆ι-
καιοσύνης, όµως, Τζούλια 
Κάρλαντ, δήλωσε χθες ότι 
οι ισχύοντες διακανονισµοί 
κρίνονται πιο αποτελεσµα-
τικοί και κατά συνέπεια δεν 
πρόκειται να αλλάξουν του-
λάχιστον προς το παρόν.

Aύξηση 6,9% στις 
πωλήσεις κατοικι-
ών σηµειώθηκε τον 

Απρίλιο, αλλά σύµφωνα 
µε τον Σύνδεσµο Βιοµηχα-
νίας Οικισµών (HIA), για 
να συνεχιστεί η οικοδοµι-
κή ανάκαµψη θα πρέπει 
να µειωθούν περισσότερο 
οι τόκοι των στεγαστικών 

δανείων. Να σηµειωθεί 
ότι τον Μάρτιο οι πωλή-
σεις σπιτιών είχαν σηµει-
ώσει πτώση 9,4%.

Σύµφωνα µε τα χθεσινά 
στοιχεία, τον Απρίλιο οι πω-
λήσεις σπιτιών αυξήθηκαν 
κατά 6,4% και διαµερισµά-
των κατά 10.3%. Η Αποθε-
µατική Τράπεζα µείωσε τα 

επίσηµα επιτόκια κατά 0,5% 
τον Μάϊο, µετά από δύο δι-
αδοχικές πτώσεις τον Νοέµ-
βριο και τον ∆εκέµβριο. Η 
επόµενη µηνιαία συνεδρία-
ση της Αποθεµατικής Τρά-
πεζας θα γίνει στις 6 Ιουνίου 
και οι περισσότεροι οικονο-
µολόγοι προβλέπουν άλλη 
µια µείωση ύψους 0,25%.

H αστυνοµία της Ν.Ν.Ο. άσκησε ποινι-
κή δίωξη σε έναν οδηγό ταξί, σχετικά 
µε τον θάνατο ενός 23χρονου πεζού 

έξω από το κέντρο καταστηµάτων του Castle 
Towers, βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, το περα-
σµένο Σάββατο. Εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας είπε ότι ο άτυχος Άντριου Χέφερναν 
παρασύρθηκε από  αυτοκίνητο του οποίου 
ο οδηγός δεν σταµάτησε στον τόπο του 
δυστυχήµατος. Η αστυνοµία ανέκρινε τον 

39χρονο οδηγό ταξί και προχθές το βρά-
δυ άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για 
επικίνδυνη και απρόσεκτη οδήγηση που 
είχε σαν αποτέλεσµα να χάσει τη ζωή του 
ο 23χρονος πεζός. Επίσης, κατηγορείται ότι 
δεν σταµάτησε στον τόπο του δυστυχήµα-
τος για να προσφέρει βοήθεια στο θύµα. Ο 
κατηγορούµενος αφέθηκε ελεύθερος µε εγ-
γύηση και θα παρουσιαστεί στο ∆ικαστήριο 
του Παραµάτα στις 18 Ιουνίου.

T ην παραδειγµατική τιµωρία των δο-
λοφόνων του 17χρονου γιού του, 
ζητά ο τραγικός πατέρας του θύµατος. 

Συγκεκριµένα ο David Auchterlonie Senior 
χαρακτήρισε «κενή» την απολογία ενός από 
τους δύο δολοφόνους του γιού του, στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο.

Οι 19χρονοι Μάθιου Μιλάτ και Κόουεν 

Κλάϊν, οµολόγησαν ότι δολοφόνησαν τον 
17χρονο David Auchterlonie την ηµέρα 
των γενεθλίων του, στο δάσος του Μπε-
λάγκλο, στις 20 Νοεµβρίου 2010. Ο Μά-
θιου είναι συγγενής του σεσηµασµένου 
δολοφόνου, Άϊβαν Μιλάτ. Η καταδίκη του 
Μιλάτ και του Κλάϊν θα ανακοινωθεί στις 
8 Ιουνίου.


