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Αισιόδοξα είναι τα µηνύµατα 
που έρχονται για την κατα-
ναλωτική εµπιστοσύνη στην 

χώρα από µία δηµοσκόπηση που 
διενεργήθηκε το Σεπτέµβριο και 
έδειξε ενισχυµένο το δείκτη κατα-
ναλωτικού κλίµατος. Συγκεκριµέ-
να, η δηµοσκόπηση της Westpac 
Bank και του Ινστιτούτου της Μελ-
βούρνης διεξήχθη σε 1.200 άτοµα 
και εµφάνισε ότι ο δείκτης κατανα-
λωτικού κλίµατος σηµείωσε άνοδο 
1,6% τον Σεπτέµβριο στις 98,2 µο-
νάδες, από 96,6 µονάδες που ήταν 
τον Αύγουστο.

∆ουλειά και χρήµα είναι οι δύο 
κύριες αιτίες που δηµιουργούν 
άγχος στους Αυστραλούς.

Αυτό τουλάχιστον είναι το πόρισµα 
έρευνας που διενήργησε η πολυε-
θνική εταιρία Regus, σε παγκόσµια 
κλίµακα. Συγκεκριµένα, ερωτήθηκαν 
16.000 άτοµα απ’ όλο τον κόσµο να 
αποκαλύψουν τι τους προκαλεί πε-
ρισσότερο άγχος στη ζωή τους. Από 

τους 431 Αυστραλούς που συµµετεί-
χαν στην έρευνα, το 49% είπαν ότι η 
οικονοµική τους κατάσταση είναι µία 
από τις βασικές αιτίες που τους δηµι-
ουργεί άγχος, ενώ το 48% είπαν ότι 
τους «αγχώνει» η εργασία τους. Το 
38% των ερωτηθέντων αποκάλυψαν 
ότι στους τελευταίους δώδεκα µήνες, 
έχουν µεγαλύτερο άγχος στον χώρο 
της εργασίας τους.

Ο παίκτης του AFL, Τζον Μακάρθι, είχε 
καταναλώσει µεγάλες ποσότητες αλκο-
όλ και του είχαν προσφερθεί ναρκω-

τικά, πριν κάνει το άλµα θανάτου από τον 
τρίτο όροφο ξενοδοχείου του Λας Βέγκας, 
όπου είχε πάει για διακοπές µε συµπαίκτες 

του µετά την λήξη της φετινής σεζόν. Σύµφω-
να µε την τοπική αστυνοµία, ο Μακάρθι είχε 
επιχειρήσει πηδήξει από το µπαλκόνι του 
δωµατίου του σε φοίνικα, αλλά τελικά έπεσε 
στο κενό. Οι συµπαίκτες του 22χρονου επέ-
στρεψαν προχθές από το Λας Βέγκας.

Τ ην επιβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν την µάχη για την 
εξάλειψη της «εκ των έσω» τροµοκρατίας, έδωσαν 
χθες η οµοσπονδιακή αστυνοµία και η αστυνοµία της 

Βικτώριας, µετά τις επιδροµές που πραγµατοποιήθηκαν σε 
11 κατοικίες σε περιοχές της νοτιοανατολικής Μελβούρνης.

Ένας 23χρονος από την περιοχή Officer, που βρίσκεται 
50 χλµ νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, συνελήφθη µε την 
κατηγορία της κατοχής εγγράφων που κατά πάσα πιθανό-
τητα θα διευκόλυναν τροµοκρατικές ενέργειες. Άνδρες της 
αστυνοµίας κατέσχεσαν ένα USB, που περιείχε αρχεία µε 
βίαιο εξτρεµιστικό υλικό, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
διάφορα όπλα. Ο υπαρχηγός της Αστυνοµίας της Βικτώριας, 
Στιβ Φοντάνα, δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

«Θα ήθελα παράλληλα να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει 
άµεση απειλή ή ανησυχία για την ασφάλεια των Αυστραλών 
πολιτών», τόνισε ο κ. Φοντάνα.

∆ύο άτοµα, ένας άντρας και µια γυναίκα, έχασαν τη ζωή 
τους προχθές όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 
προσέκρουσε σε στύλο του ηλεκτρικού στην Τασµα-

νία. Το τραγικό ατύχηµα έγινε στον αυτοκινητόδροµο Μπας, 
στην περιοχή Ελίζαµπεθ Τάουν, δυτικά του Λόνσεστον.

ΑΝΟ∆ΟΣ 1,6% ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Βελτιωµένο το καταναλωτικό κλίµα

Δουλειά και χρήμα δημιουργούν άγχος 
στους Αυστραλούς

23χρονος στο εδώλιο 
«για κατοχή υλικού 
που θα διευκόλυνε 
τρομοκρατικές 
ενέργειες»

Δύο νεκροί σε ατύχημα 
με λεωφορείο στην Τασμανία

Ήταν μεθυσμένος ο Τζον Μακάρθι 
όταν έκανε το άλμα θανάτου;

Το σηµείο όπου έπεσε και βρήκε τραγικό 
θάνατο ο Τζον Μακάρθι.


