
Η Delia Lawrie είναι η νέα αρχη-
γός της αντιπολίτευσης στη Βό-
ρεια Επικράτεια. Συγκεκριµένα, 

εκλέχθηκε αρχηγός του Εργατικού 
Κόµµατος  - χωρίς αντίπαλο - µετά την 
απόφαση του Πολ Χέντερσον να µην 
διεκδικήσει την ηγεσία της παράτα-
ξης. Η Lawrie διατελούσε αναπληρω-
τής αρχηγός της Βόρειας Επικράτειας 
επί κυβέρνησης Χέντερσον, η οποία 
όπως είναι γνωστό, εκθρονίστηκε 
από την εξουσία της Βόρειας Επικρά-
τειας µετά τις εκλογές του περασµένου 
Σαββάτου.

Η ήττα του Εργατικού Κόµµατος 
ήταν αποτέλεσµα της  µεγάλης στρο-
φής που σηµειώθηκε στην επαρχία, 
ενώ στα αστικά κέντρα διατήρησε τις 
δυνάµεις του.

Την εκλογική αναµέτρηση του Σαβ-
βάτου κέρδισε το Αγροτικό Φιλελεύ-
θερο Κόµµα (CLP) µε ηγέτη τον Τέρι 
Μιλς. Οι νικητές εξασφάλισαν 14 από 
τις 25 έδρες του κοινοβουλίου και εί-
ναι πιθανόν να κερδίσουν άλλη µία.

Ο κ. Χέντερσον δήλωσε ότι θα δι-

ατηρήσει το βουλευτικό του αξίωµα 
αλλά θα αποσυρθεί από την πολιτική 
στις επόµενες εκλογές, δηλαδή σε 4 
χρόνια. «Το ταξίδι µου στην πολιτι-
κή πλησιάζει στο τέλος του», ήταν η 
χαρακτηριστική δήλωση του κ. Χέ-

ντερσον στους δηµοσιογράφους, σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
στο Ντάργουϊν. Το Εργατικό Κόµµα 
αναµένεται να διατηρήσει τελικά 9 
από τις 25 έδρες του κοινοβουλίου 
της Βόρειας Επικράτειας.

O ΚόσμοςTHURSDAY 30 AUGUST 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ8

Οι πωλήσεις νέων κατοικιών στην Αυστραλία υπο-
χώρησαν 5,6% τον Ιούλιο µετά από τρεις συνεχό-
µενους µήνες ανόδου, «υπενθυµίζοντας» στις αρχές 

της χώρας ότι ο κλάδος κατασκευής κατοικιών παραµένει 
ένας από τους πιο αδύναµους της οικονοµίας.

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανίας Οικισµού, ανακοίνωσε ότι η 
έρευνά της σε µεγάλους κατασκευαστές εµφάνισε πως οι 
πωλήσεις µονοκατοικιών υποχώρησαν 5,5% τον Ιούλιο, 
ενώ οι πωλήσεις πολυκατοικιών υποχώρησαν 4,6%.

Η υποχώρηση στις πωλήσεις έρχεται παρά τις µειώσεις 
των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της χώρας τόσο 
το Μάιο όσο και τον Ιούνιο.

Το αδιέξοδο ανάµεσα στους συνδικαλιστές και την 
µεγάλη εταιρία οικοδοµών Grocon, συνεχίστηκε για 
έβδοµη µέρα χθες, παρόλο που το Ανώτατο ∆ικαστή-

ριο της Βικτώριας ζήτησε από τους εργάτες να τερµατίσουν 
την απεργιακή κινητοποίηση και τον αποκλεισµό του χώ-
ρου της εργασίας τους στη Μελβούρνη.

Εκπρόσωπος της Grocon δήλωσε ότι η απεργιακή αυτή 
κινητοποίηση κοστίζει στην εταιρία $370,000 την ηµέρα.

Η διένεξη µεταφέρθηκε χθες και στο Σίδνεϊ, όπου µέλη 
του ίδιου συνδικάτου (CFMEU) κατήλθαν σε στάση εργασί-
ας σε άλλη οικοδοµή της εταιρίας στις 7 το πρωί.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Grocon, Ντάνιελ Γκρόλο, τόνι-
σε ότι δεν βλέπει επίλυση της διένεξης στο άµεσο µέλλον, 
παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βικτώριας 
ζήτησε από τους απεργούς να τερµατίσουν τον αποκλεισµό 
του χώρου εργασίας τους.

Την επίθεση καρχαρία 
δέχθηκε ανοικτά της 
περιοχής Gascoyne, 

στη ∆υτική Αυστραλία, 
ένας νεαρός σέρφερ. Σύµ-
φωνα µε την αστυνοµία, το 
θύµα τραυµατίστηκε σοβα-
ρά στα πόδια και στον κοι-
λιακό χώρο και νοσηλεύε-
ται σε σταθερή κατάσταση 
στο νοσοκοµείο.

Η νέα επίθεση επανέφερε 
στο προσκήνιο το αίτηµα 
διαφόρων οργανώσεων να 
άρει η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση την απαγόρευση 
κυνηγιού καρχαριών.

Να σηµειωθεί ότι η Αυ-
στραλία είναι πρώτη στη 
λίστα για επιθέσεις καρχαριών στον κόσµο κατά τους τελευ-
ταίους 24 µήνες. Η ∆υτική Αυστραλία γίνεται όλο και πιο 
γρήγορα γνωστή ως µια από τις πιο θανατηφόρες περιοχές 
παγκοσµίως για τις επιθέσεις καρχαριών µε τελευταίο πα-
ράδειγµα την φονική επίθεση καρχαρία σε 20χρονο σέρ-
φερ τον προηγούµενο µήνα.

Η Αίγυπτος απέσυρε τις κατηγο-
ρίες σε βάρος ενός Αυστραλού 
δηµοσιογράφου - στον οποίο 

είχε απαγορεύσει να εγκαταλείψει τη 
χώρα - για «υποδαύλιση ταραχών». 
Πρόκειται για τον δηµοσιογράφο 
Όστιν Μακέλ, από τη Νέα Νότια Ου-
αλία, ο οποίος είχε συλληφθεί µαζί 
µε δύο άλλους στην πόλη Μαχάλα, 
στις 11 Φεβρουαρίου, µε την κατη-
γορία ότι πλήρωναν άτοµα για να 
προκαλέσουν επεισόδια.

∆ύο µέρες αργότερα ο Μακέλ αφέ-
θηκε ελεύθερος, αλλά οι Αρχές της 
χώρας του απαγόρευσαν να εγκατα-
λείψει την Αίγυπτο, µέχρι να γινό-
ταν η δίκη του. Να σηµειωθεί ότι οι 

κατηγορίες που επιβάρυναν τον Αυ-
στραλό δηµοσιογράφο, στην Αίγυ-
πτο επισείουν ποινή κάθειρξης επτά 
χρόνων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυ-
στραλίας, Γερουσιαστής Μποµπ 
Καρ, επιβεβαιώνοντας την πληροφο-
ρία τόνισε ότι οι αιγυπτιακές Αρχές 
απέσυραν τις κατηγορίες που επι-
βάρυναν τον Όστιν Μακέλ, µετά τη 
συνάντηση που είχε µε τον πρέσβη 
της Αιγύπτου, Οµάρ Μετουάλι. «Οι 
αρχές της Αιγύπτου θα επιστρέψουν 
στον κ. Μακέλ το διαβατήριό του και 
όλα τα προσωπικά του αντικείµενα. 
Είναι δε ελεύθερος να επιστρέψει 
στην Αυστραλία», τόνισε ο κ. Καρ.

Την πρώτη του συνέντευξη από 
τότε που καταδικάστηκε για τους 
θανάτους ασθενών του πριν 

επτά χρόνια, έδωσε προχθές ο πρώ-
ην χειρουργός του Κουίνσλαντ, Jayant 
Patel. Ο Patel, αποφυλακίστηκε την 
προηγούµενη βδοµάδα µετά την από-
φαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου να 
γίνει εκ νέου η δίκη του για ανθρω-
ποκτονία και πρόκληση σωµατικών 
κακώσεων σε βάρος ασθενών του. Στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο τη-
λεοπτικό κανάλι 7, ο Patel υποστήριξε 

πως «έκανε πάντα το καλύτερο για τους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους», Ο 
πρώην χειρουργός είχε καταδικαστεί 
το 2010 σε κάθειρξη επτά χρόνων 

εφόσον βρέθηκε ένοχος στις κατηγο-
ρίες που τον επιβάρυναν για τον θάνα-
το τριών ασθενών του στο Νοσοκοµείο 
του Μπάνταµπεργκ και για πρόκληση 
σωµατικών κακώσεων σε βάρος τέ-
ταρτου ασθενή. Κατάθεσε έφεση κατά 
της καταδίκης του, που όµως απορρί-
φθηκε από το Εφετείο του Κουίνσλαντ 
και οι δικηγόροι του κατέφυγαν στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, που αποφάσισε 
να γίνει εκ νέου η δίκη. Ο Patel θα πα-
ρουσιαστεί στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 
του Μπρίσµπαν αύριο, Παρασκευή.
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Η νέα Αρχηγός του 
Εργατικού Κόµµατος 
Βόρειας Επικράτειας, 
Delia Lawrie.

Ο Όστιν Μακέλ.


