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Ειδικά εκπαιδευµένα σκυλιά, βοήθησαν στην 
εντόπιση 240 κινητών τηλεφώνων σε κελιά φυ-
λακών της Ν.Ν.Ουαλίας τον προηγούµενο χρόνο, 
αριθµός ο οποίος είναι  πενταπλάσιος απ’ αυτόν 
του 2009.

Τα σκυλιά αυτά ανιχνεύουν το λίθιο που υπάρ-
χει στις µπαταρίες κινητών τηλεφώνων. Στην 
αστυνοµία τα σκυλιά αυτά αποκαλούνται «K9 
phone detection teams».

Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε προχθές ο υπουρ-
γός Επανορθωτικών Υπηρεσιών της Ν.Ν.Ο., Πί-
τερ Σέβεριν, τονίζοντας ότι το προσωπικό των 
φυλακών επαγρυπνεί συνεχώς, εφόσον οι κρα-
τούµενοι προσπαθούν πάντοτε να βρουν νέους 
τρόπους για να προµηθευτούν κινητά τηλέφωνα 
µέσα στις φυλακές.

Βρέθηκαν 240 κινητά 
τηλέφωνα στις φυλακές 
της Ν.Ν.Ουαλίας

Στις 28 Απριλίου ολοκληρώνεται η έκθεση «2000 χρόνια θη-
σαυρών του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που φιλοξενείται στο Μουσείο 
του Σίδνεϊ και έχει σηµειώσει ρεκόρ επισκεπτών.

Οι υπεύθυνοι του Μουσείου αποφάσισαν να πρωτοτυπήσουν 
την τελευταία εβδοµάδα δίνοντας την δυνατότητα σε όσες και όσους 
το όνοµά τους ξεκινά µε Άλεξ (Αλεξάνδρα, Αλέξανδρος) ή κατά-
γονται από πόλη που λέγεται Αλεξάνδρεια (υπάρχουν 20 τέτοιες 
πόλεις) να δουν την έκθεση µε µια συµβολική τιµή εισιτηρίου από 
την ∆ευτέρα 22 Απριλίου έως την Παρασκευή 26 Απριλίου.

Η έκθεση των θησαυρών αποτελείται από 400 εκθέµατα για τον 
µύθο και την πραγµατικότητα του στρατηλάτη που µεταφέρθηκαν 
από το Ερµιτάζ της Αγίας Πετρούπολης όπου και θα επιστρέψουν.

Η έκθεση ξεκινά µε τον µύθο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνε-
χίζεται µε το ιστορικό υπόβαθρο και την εκστρατεία στην Ανατολή, 
και ολοκληρώνεται µε τους θρύλους που δηµιουργήθηκαν στο πέ-
ρασµα των αιώνων για εκείνον. Η έκθεση εκλαµβάνεται ως µία 
από τις «πιο επιβλητικές και πιο συναρπαστικές εκθέσεις που έχει 
φιλοξενήσει αυτό το ίδρυµα», σύµφωνα µε τους υπεύθυνους.

Ολοκληρώνεται 
στις 28 Απριλίου 
η έκθεση 
«2000 χρόνια 
θησαυρών του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου» 

Οι Αυστραλοί ψηφοφόροι δεν εγκρίνουν το 
µοντέρνο σύστηµα εφάπαξ που καθιέρωσε το 
κυβερνών Εργατικό Κόµµα,σύµφωνα µε τα απο-
τελέσµατα τελευταίας δηµοσκόπησης της εταιρίας 
Newspoll, που δηµοσιεύθηκαν στο χθεσινό φύλ-
λο της εφηµερίδας The Australian.

Συγκεκριµένα το 55% των ερωτηθέντων δή-
λωσαν ότι δεν εµπιστεύονται το Εργατικό Κόµ-
µα στο θέµα του εφάπαξ των εργαζοµένων 
(superannuation), σε σύγκριση µε το 31% που 
πιστεύουν το αντίθετο. Επίσης, µόνο το 25% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν κατά την άποψή 
τους σωστές οι πρόσφατες αλλαγές που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση Γκίλαρντ, µε στόχο την εξοικο-
νόµηση $1 δις µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια.

Οι ψηφοφόροι δεν 
εµπιστεύονται το Εργατικό 
Κόµµα στο superannuation

Χιλιάδες αιτήσεις για µία από τις καλύτερες δουλειές στον κόσµο
Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι από ολόκληρο τον 

κόσµο έκαναν αίτηση για µία από τις έξι «Καλύτερες ∆ου-
λειές στον Κόσµο» της Αυστραλίας. 

Όπως είναι γνωστό, η απασχόλησή τους θα είναι διάρ-
κειας έξι µηνών. Οι θέσεις εργασίας συγκέντρωσαν το ενδι-
αφέρον τουλάχιστον 330.000 ανθρώπων από σχεδόν 200 
χώρες πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων αργά χθες το βράδυ.

Οι ενδιαφερόµενοι κλήθηκαν να υποβάλουν ένα βίντεο 
διάρκειας 30 δευτερολέπτων στο οποίο να εξηγούν γιατί 
κρίνουν ότι είναι οι κατάλληλοι για τη συγκεκριµένη δου-
λειά που θα τους αποφέρει 100.000 δολάρια.

Μεταξύ των αιτήσεων ήταν κι εκείνη ενός άνδρα που 
έστειλε βίντεο µε τον ίδιο να παίζει µαξιλαροπόλεµο µε 

αγνώστους στους δρόµους της Νέας Υόρκης και να χορεύει 
µε τα εσώρουχά του στο υπόγειο σιδηρόδροµο.

Η εκστρατεία βασίστηκε σε µία πρωτοβουλία του 2009 
των αρχών της πολιτείας του Κουίνσλαντ που αναζητούσαν 
έναν «φύλακα για νησί» για το γνωστό Μεγάλο Κοραλλι-
ογενές Φράγµα. Εκείνη η εκστρατεία συγκέντρωσε σχεδόν 
35.000 υποψηφιότητες και τελικά επελέγη ο βρετανός Μπεν 
Σάουθολ. Αυτή τη φορά, αναζητείται-µεταξύ άλλων-και κά-
ποιος ως «Επικεφαλής ∆ιασκεδαστής», ο οποίος θα έχει 
πρόσβαση VIP σε πριβέ πάρτυ και φεστιβάλ στο Σίδνεϊ. 

Οι 18 φιναλίστ θα µεταβούν στην Αυστραλία για συνε-
ντεύξεις και τα ονόµατα των έξι νικητών θα ανακοινωθούν 
στις 21 Ιουνίου. Τις περισσότερες αιτήσεις έστειλαν Αµερι-
κανοί και ακολουθούν Βρετανοί.

Ο πρώην Οµοσπονδιακός υπουργός, Κρις 
Μπόουεν, θα κυκλοφορήσει βιβλίο στα µέσα 
αυτού του χρόνου, στο οποίο καταπιάνεται µε τη 
γραµµή που πρέπει να ακολουθήσει το Εργατικό 
Κόµµα και τις αλλαγές που πρέπει να κάνει ώστε 
να κερδίσει και πάλι την υποστήριξη των ψηφο-
φόρων.

Ο κ. Μπόουεν, όπως είναι γνωστό, παραιτή-
θηκε από υπουργός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
τον Μάρτιο, όταν εξέφρασε την υποστήριξή του 
στον Κέβιν Ραντ για την αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος. Στο βιβλίο του, τονίζει ότι η ανάκαµψη 
που γνωρίζει η αυστραλιανή οικονοµία, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να γίνουν πραγµατικότητα 
οι φιλοδοξίες της ευρύτερης κοινωνίας.

«Υπάρχουν πολλά βιβλία που καταπιάνονται µε 
τα αρνητικά του Εργατικού Κόµµατος. Αυτό το βι-
βλίο όµως είναι διαφορετικό, αφού υπογραµµίζει 
τι πρέπει να γίνει για να διαδραµατίσει το Εργατι-
κό Κόµµα κυρίαρχο ρόλο στην αυστραλιανή πο-
λιτική», τόνισε ο κ. Μπόουεν. Στο βιβλίο του, ο κ. 
Μπόουεν αναλύει τα δικά του οράµατα για το κόµ-
µα, στο οποίο εντάχθηκε από ηλικίας 15 χρόνων.

 

Ο Κρις Μπόουεν κυκλοφορεί 
βιβλίο για το Εργατικό Κόµµα


