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Eνα µαύρο κεφάλαιο στην ζωή του ζεύ-
γους Μπρους και Ντενίς Μόρκοµπ, 
κλείνει σήµερα Παρασκευή, εφόσον 

µετά από 9 εφιαλτικά χρόνια, θα µπορέσουν 
να κηδέψουν το παιδί τους, µετά την πρό-
σφατη απόφαση των αρµοδίων Αρχών να 
τους επιστρέψουν τα οστά του παιδιού τους.

Περισσότερα από 3,000 άτοµα αναµένεται 
να παραβρεθούν στην κηδεία του Ντάνιελ 
Μόρκοµπ, που θα γίνει στο Σάνσαϊν Κόουστ.

Ο άτυχος Ντάνιελ, όπως είναι γνωστό, είχε 
εξαφανιστεί στις 7 ∆εκεµβρίου του 2003 από 
στάση λεωφορείου στο Σανσάϊν Κόουστ.

Στις 13 Αυγούστου του 2011, η αστυνο-
µία συνέλαβε τον Μπρετ Πίτερ Κόουαν και 
άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του, για τη 
δολοφονία του Ντάνιελ.

Από τις 17 Αυγούστου µέχρι τις 9 Σε-
πτεµβρίου του 2011, µετά από έρευνες σε 
δασώδη περιοχή του Beerwah στο Σάνσαϊν 
Κόουστ, εντοπίστηκαν οστά που τελικά εξα-
κριβώθηκε µε εξέταση DNA ότι ανήκαν στον 
άτυχο Ντάνιελ.

Η δίκη του Κόουαν, που άρχισε στο Επαρ-
χιακό ∆ικαστήριο του Μπρίσµπεϊν στις 29 
Νοεµβρίου 2012, συνεχίζεται.

H  αστυνοµία του Νιουκάστλ αναγκάστηκε 
να εκκενώσει σχολείο της περιοχής, 
όταν µια 11χρονη µαθήτρια µπήκε 

στην τάξη κρατώντας χειροβοµβίδα, η οποία 
νόµιζε πως ήταν κουµπαράς! Μόλις το αντι-
λήφθηκε η δασκάλα, ενεργοποίησε τον συ-
ναγερµό και το σχολείο εκκενώθηκε. 

Το περιστατικό έγινε στο σχολείο Hunter 
Christian School και κλήθηκαν πυροτε-
χνουργοί οι οποίοι τελικά αχρήστευσαν τη 
χειροβοµβίδα.

Στο σχολείο αυτό, που βρίσκεται στο 
Mayfield, βρίσκονταν 450 µαθητές και διδα-
κτικό προσωπικό.

Αυστραλοί ραδιοφωνικοί παραγω-
γοί πραγµατοποίησαν φάρσα βα-
σιλικών διαστάσεων στο νοσοκο-

µείο King Edward VII, όπου βρίσκεται η 
εγκυµονούσα Κέιτ Μίντλετον. 

Τηλεφώνησαν στο νοσοκοµείο και 
υποδυόµενοι την βασίλισσα Ελισάβετ 
και τον πρίγκιπα Κάρολο έλαβαν πληρο-
φορίες από νοσοκόµα για την κατάσταση 
της ∆ούκισσας του Κέιµπριτζ. 

«Ταπεινά συγγνώµη» ζήτησε το νοσο-
κοµείο, το οποίο δήλωσε ότι τα ζητήµατα 
εµπιστευτικότητας λαµβάνονται σοβαρά 
υπόψη και ότι το τηλεφωνικό πρωτόκολ-
λο βρίσκεται υπό επανεξέταση.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαµ επισκέπτεται τη 
σύζυγό του στο νοσοκοµείο. Η Κέιτ Μί-
ντλετον εισήχθη µε συµπτώµατα πρω-
ινής αδιαθεσίας τη ∆ευτέρα, οπότε και 
ανακοινώθηκε η εγκυµοσύνη της.  Εκ-
πρόσωπος του Ουίλιαµ και της Κέιτ δή-
λωσε ότι δεν θα κάνει κάποιο σχόλιο για 
τη φάρσα.

∆εν είναι η πρώτη φορά που η βασιλι-
κή οικογένεια γίνεται στόχος φάρσας. Το 

1995, ο Καναδός DJ Πιέρ Μπρασάρντ 
τηλεφώνησε στο Παλάτι του Μπάκινχαµ, 
λέγοντας ότι είναι ο Καναδός πρωθυ-
πουργός, Ζαν Σρετιέν και κατάφερε να 
µιλήσει τηλεφωνικά µε τη Βασίλισσα 
Ελισάβετ.

Εν τω µεταξύ, τα συγχαρητήρια προς 
το πριγκιπικό ζευγάρι συρρέουν από πα-
ντού. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Ντέιβιντ Κάµερον, έδωσε τα συγχαρητή-
ριά του στην Κέιτ και τον Ουίλιαµ για την 
είδηση της εγκυµοσύνης της Κέιτ.

Την ίδια ώρα, οι χώρες της Κοινοπο-
λιτείας συµφώνησαν να προχωρήσουν 
µε το νοµοσχέδιο που θα θέτει τέλος στις 
διακρίσεις κατά των γυναικών στον βρε-
τανικό θρόνο.

Οι ηγέτες των κρατών αποφάσισαν να 
αλλάξει ο νόµος που όριζε ότι στη Βρε-
τανία το στέµµα διεκδικεί µία γυναίκα 
µόνο στην περίπτωση που δεν έχει άν-
δρα αδελφό. Αυτό σηµαίνει ότι το πρώτο 
παιδί του Ουίλιαµ και της Κέιτ θα φορέ-
σει το στέµµα, είτε είναι αγόρι, είτε κο-
ρίτσι.

Κηδεύεται σήµερα ο Ντάνιελ Μόρκοµπ

Μαθήτρια μπαίνει 
με χειροβομβίδα στην τάξη!

 «ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Φάρσα Αυστραλών παρουσιαστών 
στο νοσοκοµείο που βρίσκεται η εγκυµονούσα Κέιτ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνoυν 

Πρωτοχρονιατικό  Χορό 
τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7μμ  

στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY. 

Φαγητό και ποτό $60, παιδιά κάτω τον 12 ετών δωρεάν 

Θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον καινούργιο χρόνο  
και θα αναδεικτή και ο τυχερός της βραδιάς με τα εισιτήρια  

της εισόδου με ένα σταυρό από οπαλ, αξίας $500 .
Λόγου περιορισμένου χώρου κλείστε τις θέσεις έγκαιρος στο 
τηλέφωνο του γραφείου από Δευτέρα 9 το πρωί έως Σαββάτο 

9567 6005 ζητήστε τον Δημήτρη ή τον Μιχάλη   
τον κ.Αδαμόπουλο στο 9599 4662, την κυρία Μπαντούνα 
9708 2450, την κυρία Βασιλοπούλου 9597 5216 την κυρία 

Στασινοπούλου 9787 2279 ή στην κυρία Ρένα.

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΛΑΣ
Διοργανώνει εκδήλωση

Αφιερωμένη στην 9μηνη ηρωϊκή απεργία των χαλυβουργών 
στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ώρα 18:00 
στο κτίριο του ΑΤΛΑΝΤΑ, 96 ILLAWARA RD, MARRICKVILLE.

Οι χαλυβουργοί του Ασπρόπυργου έδωσαν για 9 συνεχείς μήνες μία σκλη-
ρή μάχη που αφορά όλη την εργατική τάξη. Έναν παλικαρίσιο αγώνα που 
απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, βασισμένο στη δύναμη 
της ταξικής ενότητας και αλληλεγγύης.
Σήμερα η φωτιά της χαλυβουργίας έχει ανάψει σε κάθε χώρο δουλειάς 
έναντι στην αντεργατική-αντιλαϊκή λαίλαπα που έχουν εξαπολύσει ελλη-
νική κυβέρνηση, μεγαλοκεφαλαιούχοι και τρόικα.
Στην εκδήλωση θα γίνει ομιλία και θα προβληθεί DVD σχετικά με τον ηρω-
ικό αγώνα των χαλυβουργών.

Είσοδος Ελεύθερη 
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