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Οι υγειονοµικές αρχές του 
Κουίνσλαντ επιβεβαίω-
σαν χθες την πληροφο-

ρία ότι εντοπίστηκαν άλλα δύο 
άλογα και ένας σκύλος που 
προσβλήθηκαν από τον θανατη-

φόρο ιό Hendra. Τα άλογα αυτά 
εντοπίστηκαν σε φάρµες κοντά 
στο Ροκχάµπτον και του Ίνγκαµ 
του Κουίνσλαντ και έχουν απο-
µονωθεί. Ο υπουργός Υγείας, 
Τζον Μακβί, τόνισε ότι τα δύο 

κτήµατα της περιοχής έχουν τε-
θεί από τις Αρχές σε καραντίνα, 
σε µια προσπάθεια να αποµο-
νωθεί ο ιός και να µη µεταδοθεί 
σε άλλες αγροτικές περιοχές µε 
πολλά άλογα.

Ποινή κάθειρξης δύο χρό-
νων αντιµετωπίζει µια 
γυναίκα από την Νέα 

Ζηλανδία, η οποία κατηγορεί-
ται ότι επιτέθηκε σε επιβάτη 
στη διάρκεια διεθνούς πτήσης 
της Qantas. Πρόκειται για την 
58χρονη Φράνσις Μάκασκιλ, 
η οποία κατηγορείται ότι στη 
διάρκεια πτήσης από τη Μελ-

βούρνη στην Ουέλιγκτον, µέ-
θυσε και στη συνέχεια επιτέθη-
κε και τραυµάτισε έναν άντρα.

Μέλη του πληρώµατος κα-
τάφεραν να την ακινητοποιή-
σουν, αλλά τελικά το αεροσκά-
φος επέστρεψε στη Μελβούρνη 
όπου η αστυνοµία την συνέ-
λαβε και άσκησε εναντίον της 
ποινική δίωξη. Εκπρόσωπος 

της Qantas, δήλωσε ότι το πε-
ριστατικό κόστισε στην εταιρία 
$19.760.

Η κατηγορούµενη παρουσι-
άστηκε προχθές σε δικαστήριο 
της Μελβούρνης µε την κατη-
γορία της επιθετικής συµπερι-
φοράς σε αεροσκάφος και για 
πρόκληση σωµατικών κακώ-
σεων σε βάρος ενός επιβάτη.

Σε µείωση του βασικού της 
επιτοκίου κατά επιπλέον 
0,25% προχώρησε χθες 

η Αποθεµατική Τράπεζα της 
χώρας, όπως είχε προαναγγεί-
λει πρωτοσέλιδα Ο ΚΟΣΜΟΣ 
την περασµένη Πέµπτη.

Συγκεκριµένα, όπως αναµε-
νόταν, στην χθεσινή της συνε-
δρίαση η Αποθεµατική Τράπε-
ζα µείωσε τα επίσηµα επιτόκια 
από 3,75% σε 3,5% για να 
τονώσει την αυστραλιανή οι-
κονοµία. Όπως είναι γνωστό, 
στην συνεδρίαση του Μαϊου 
η κεντρική τράπεζα της χώρας 
είχε προβεί σε επιθετική µείω-
ση των επιτοκίων κατά 0,5%.

Η νέα µείωση, οφείλεται 
στην κρίση χρέους της ευρω-
ζώνης και γενικότερα στην αβε-
βαιότητα που επικρατεί στην 
παγκόσµια οικονοµία. Στόχος 
της Τράπεζας είναι να µειω-
θούν τα επιτόκια µε τα οποία 
δανείζουν οι τοπικές τράπεζες.

Πρόκειται για το χαµηλότε-
ρο βασικό επιτόκιο που τηρεί 
η RBA από τα τέλη του 2009. 
Η Τράπεζα εκτιµά πως ο πλη-
θωρισµός στην αυστραλιανή 
οικονοµία θα κυµανθεί εντός 

στόχου, µεταξύ 2 και 3%, κατά 
την ερχόµενη διετία και συνε-
πώς, η περικοπή του επιτοκίου 
πιθανότατα αποσκοπεί στην 
αποφυγή αποπληθωριστικών 
τάσεων.

Ο Αυστραλιανός Σύνδεσµος 
Τραπεζιτών, όµως, ανακοίνω-

σε χθες ότι οι µεγάλες τράπε-
ζες της χώρας πολύ πιθανόν 
να µην περάσουν ολόκληρη 
τη µείωση στα στεγαστικά τους 
επιτόκια, καθώς «η άντληση 
κεφαλαίων από το εξωτερικό, 
κοστίζει ακριβότερα λόγω της 
κρίσης στην Ευρώπη».

Νέα µείωση 0,25% στα επιτόκια

58χρονη τραυµάτισε επιβάτη 
στη διάρκεια πτήσης της Qantas
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Ν.Ν.Ο., Ντον Πέϊτζ.

Ακόμη δύο άλογα κι ένα σκύλος
προσβλήθηκαν από τον ιό Hendra


