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Στην πλειονότητά τους οι ψηφοφόροι 
του Κουίνσλαντ υποστηρίζουν την 
απόφαση του πολιτειακού πρωθυ-

πουργού, Κάµπελ Νιούµαν, να προβεί σε 
µαζικές απολύσεις στις δηµόσιες υπηρε-
σίες. ∆ηµοσκόπηση που διενήργησε η 
ReachTel σε δείγµα 1.000 ψηφοφόρων, 
αποκαλύπτει ότι το 52,7% των ψηφοφό-
ρων συµφωνούν µε την απόφαση του κ. 
Νιούµαν να µειώσει τον αριθµό των δη-
µοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο των προ-

σπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνησή 
του για να µειώσει το χρέος της πολιτείας. 
Παράλληλα, το 51,3% πιστεύουν ότι ο κ. 
Νιούµαν κάνει καλή, ή πολύ καλή δουλειά 
στην πρωθυπουργία του Κουίνσλαντ. Την 
αρχηγό της πολιτειακής αντιπολίτευσης, 
Annastacia Palaszczuk, υποστήριξε µόνο 
το 19,4% των ερωτηθέντων. Να σηµειω-
θεί ότι η δηµοσκόπηση έγινε µε αφορµή 
τις πρώτες 100 ηµέρες της κυβέρνησης Νι-
ούµαν στην εξουσία του Κουίνσλαντ.

Κατακόρυφη πτώση 13,5% σηµείω-
σαν οι µετοχές της David Jones, µετά 
την επιβεβαίωση της πληροφορίας 

ότι οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο οι διαπραγ-
µατεύσεις για την αγορά της αλυσίδας κα-
ταστηµάτων από βρετανική εταιρία.

Να σηµειωθεί ότι η David Jones αντιµε-
τωπίζει τελευταία σηµαντικά οικονοµικά 

προβλήµατα. Ανώτατο στέλεχος της David 
Jones επιβεβαίωσε προχθές την πληροφο-
ρία ότι η Βρετανική EB Private Equity είχε 
αποσύρει την προσφορά $1,65 δις που 
είχε κάνει για την αγορά της εταιρίας, µε 
αποτέλεσµα οι µετοχές της στο αυστραλι-
ανό χρηµατιστήριο να πέσουν 13,5% στα 
$2.29 το κοµµάτι,

Αυτήν την εβδοµάδα πρόκειται να 
ανακοινωθεί η καταδίκη του βα-
ρώνου των ναρκωτικών, Τόνι 

Μόκµπελ. 
Ο Μόκµπελ, που, όπως είναι γνωστό, 

συνελήφθη στην Ελλάδα - όπου είχε κα-
ταφύγει ενώ περίµενε να δικαστεί στη 

Μελβούρνη - είχε οµολογήσει την ενοχή 
του σε τρεις σοβαρές κατηγορίες που τον 
επιβάρυναν για διακίνηση ναρκωτικών 
και πιστεύεται ότι θα καταδικαστεί σε 
φυλάκιση 26 έως 29 χρόνων. Ήδη εκτίει 
ποινή κάθειρξης 12 χρόνων για λαθρε-
µπόριο κοκαϊνης.

∆ύο αγόρια έχασαν τη ζωή τους 
προχθές όταν ο οχετός στον οποίο 
έπαιζαν, κατέρρευσε και τα παγί-

δευσε. Τα άτυχα αγόρια, ηλικίας 12 και 
14 χρόνων αντίστοιχα, έπαιζαν µέσα 
στον οχετό σε δρόµο του νότιου Τάουν-

σβιλ, στο Κουίνσλαντ, όταν έγινε το ατύ-
χηµα. Τα όργανα διάσωσης κατάφεραν 
να τα ελευθερώσουν γύρω στις 19:00. 
Μεταφέρθηκαν σε κρίσιµη κατάσταση στο 
Νοσοκοµείο του Ayr, όπου όµως υπέκυ-
ψαν στο µοιραίο λίγη ώρα αργότερα.

Με την κατηγορία ότι άρχισε τη 
φωτιά σε σχολικό κτίριο, µε απο-
τέλεσµα να προκληθούν υλικές 

ζηµιές που ξεπερνούν τις $500,000 συ-
νελήφθη προχθές ένα 12χρονο αγόρι.

∆ύο αίθουσες εκδηλώσεων και ένα 
γραφείο του Γυµνασίου St Pius X στην 
περιοχή Adamstown, κοντά στο Νιού-

καστλ της Ν.Ν.Ο., καταστράφηκαν ολο-
σχερώς από την πυρκαγιά που εκδη-
λώθηκε το απόγευµα του περασµένου 
Σαββάτου. Ο 12χρονος παρουσιάστηκε 
τη ∆ευτέρα στο ∆ικαστήριο Ανηλίκων 
του Broadmeadow, όπου απαγγέλθηκαν 
εναντίον του κατηγορίες για πρόκληση 
υλικών ζηµιών σε κτίριο του δηµοσίου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 100 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Πολύ δηµοφιλής παραµένει
ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ

Ελεύθερη πτώση 
στις µετοχές της David Jones

Βαριά αναµένεται 
η καταδίκη του Μόκµπελ

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

12χρονος στο εδώλιο 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

∆ύο αγόρια έχασαν τη ζωή τους 
σε τραγικό ατύχηµα

ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ


