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Τέσσερις άντρες συνελήφθησαν προ-
χθές στην Παπούα Νέα Γουϊνέα, για τη 
δολοφονία του 62χρονου Αυστραλού 
από τη Μελβούρνη, Ρόµπερτ Πέρντι.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία του Πορτ 
Μόρσµπι, οι τέσσερις συλληφθέντες 
ήταν ανάµεσα σε δεκαµελή οµάδα αν-
δρών που εισέβαλε σε φυτεία καφέ κο-
ντά στο Μάουντ Χάγκεν, στις 15 Απρι-
λίου, όπου πυροβόλησαν και σκότωσαν 
τον 62χρονο.

Στη συνέχεια οι δέκα άνδρες βίασαν 
οµαδικά µια γυναίκα από τις Φιλιππίνες, 
που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα εκείνη.

Η αστυνοµία διενεργεί εξονυχιστικές 
έρευνες για την εντόπιση και σύλληψη 
άλλων έξι ανδρών.

Νευρολόγος υποστήριξε προχθές 
ενώπιον του  ιατροδικαστή της ∆υτικής 
Αυστραλίας που διενεργεί έρευνα για 
να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου 
δύο αγοριών, που πέθαναν όταν η µάνα 
τους αποκοιµήθηκε και τα εγκατέλειψε 
στο µπάνιο για 10 ώρες, ότι πιθανόν να 
ήταν πολύ κουρασµένη και δεν κατάλα-
βε πότε την πήρε ο ύπνος.

Τα δύο αγόρια, Λόχλαν Τζέϊµς 2 χρό-
νων και Μαλάτσι Άϊσαακ 10 µηνών, 
πέθαναν τον Νοέµβριο του 2008. Η 
22χρονη τότε µητέρα τους, είχε πει ότι 
τα έβαλε στο µπάνιο και άνοιξε το ντους.

Στη συνέχεια πήγε στο διπλανό δω-
µάτιο όπου όµως αποκοιµήθηκε και ξύ-
πνησε δέκα ώρες αργότερα για να βρει 
τα δύο αγόρια νεκρά στο µπάνιο.

Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται.

QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

Κυρία 45 ετών ζητά γνωριμία  

για σοβαρό σκοπό με κύριο έως 55 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν 

στο 9758 6329 μετά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Αφρικανός πνευματικός θεραπευτής και μέντιουμ, ειδικός 
στην επίλυση όλων των ουσιαστικών προβλημάτων: λύνει 
προβλήματα γάμου ή στις σχέσεις με το αγαπημένο σας 

πρόσωπο, απομακρύνει την κακή τύχη και τη μαύρη μαγεία, 
δίνει λύσεις στα δικαστικά σας προβλήματα, φέρνει την επιτυχία 

στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και πολλά άλλα.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μπορώ να σας βοηθήσω να γίνεται και πάλι ευτυχισμένοι

Τηλ. 0469004524 

O κύριος Υaceen µε 37 χρονια εµπειρίας

Ειδικό «χαράτσι» για να έχουν ασφάλεια 
και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Ανοικτή πρόκληση προς την Αξιωµατική 
Αντιπολίτευση, να υποστηρίξει τα σχέδια 
της κυβέρνησής της να συγκεντρώσει χρή-
µατα ώστε να θέσει σε εφαρµογή το Εθνικό 
Πρόγραµµα Ασφάλισης Ατόµων µε Ανα-
πηρίες (NDIS), απηύθυνε η Πρωθυπουρ-
γός Τζούλια Γκίλαρντ.

Η Πρωθυπουργός,  ανακοίνωσε προ-
χθές αύξηση κατά 0,5% της υποχρεωτικής 
εισφοράς για το κρατικό σύστηµα ασφά-
λειας υγείας, Μέντικεαρ (σηµ: από 1,5% 
σε 2,0%). Τα χρήµατα αυτά, γύρω στα 3,2 
δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως θα δια-
τεθούν για την χρηµατοδότηση του Εθνι-
κού Προγράµµατος Ασφάλισης Ατόµων µε 
Αναπηρίες.

Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι, κατά 
µέσο όρο, θα προσφέρουν περίπου ένα 
δολάριο την ηµέρα για να έχουν πλήρη 

ασφάλεια τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
«Τα χρήµατα που θα συγκεντρώνονται 

θα κατατίθενται σε ειδικό ταµείο και θα 
διατίθενται µόνον για την παροχή υπη-

ρεσιών σε άτοµα µε αναπηρίες. Συνει-
σφέροντας έξτρα, κάθε πολίτης αποκτά τη 
σιγουριά, ότι ο ίδιος και η οικογένειά του 
θα έχουν περίθαλψη αν υποστούν κάποια 

αναπηρία», τόνισε η Πρωθυπουργός. Η κα 
Γκίλαρντ υπογράµµισε ότι θα καταθέσει 
στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο για την 
αύξηση της υποχρεωτικής εισφοράς του 
Μέντικεαρ, αλλά µόνο αν η Αξιωµατική 
Αντιπολίτευση συµφωνήσει να το υποστη-
ρίξει. Ο Αρχηγός του Συνασπισµού, Τόνι 
Άµποτ, προκάλεσε από την πλευρά του 
την κυβέρνηση να καταθέσει το νοµοσχέ-
διο στη Βουλή πριν τις εκλογές της 14ης 
Σεπτεµβρίου, αφού πρώτα εξηγήσει από 
πού θα προέλθουν τα υπόλοιπα $5 δις που 
απαιτούνται για την εφαρµογή του προ-
γράµµατος NDIS.

Η κα Γκίλαρντ απάντησε ότι αν ο κ. 
Άµποτ υποστηρίξει την αύξηση 0,5% στην 
υποχρεωτική εισφορά των εργαζοµένων 
στο Μέντικεαρ, τότε θα καταθέσει αµέσως 
στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο.

Στο εδώλιο 4 άνδρες 
για τον φόνο 
62χρονου  Αυστραλού 
στην Παπούα 
Νέα Γουϊνέα

Συνεχίζεται 
η ιατροδικαστική 
έρευναγια τον θάνατο 
των δύο αγοριών

Η αστυνοµία του Σίδνεϊ συνέ-
λαβε προχθές έναν άντρα, µε την 
κατηγορία ότι προµήθευσε δύο 
άνδρες µε όπλα, µε αποτέλεσµα 
να οδηγηθούν στο θάνατο.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας 
δήλωσε ότι δύο άνδρες βρέθηκαν 
νεκροί στην νπεριοχή Γουέστλι, 
στο βορειοδυτικό Σίδνεϊ, το βρά-
δυ της Ηµέρας των Άνζακ, την 
περασµένη βδοµάδα. Πιστεύεται 

δε ότι πρόκειται για δολοφονία - 
αυτοκτονία.

Ένα ντουφέκι που βρέθηκε δί-
πλα από τα πτώµατα, και άλλο 
ένα σε κατοικία της ίδιας περιο-
χής, εξακριβώθηκε ότι ανήκαν 
σε έναν 50χρονο άντρα, εναντίον 
του οποίου ασκήθηκε ποινική δί-
ωξη και πρόκειται να προσαχθεί 
στο ∆ικαστήριο του Μπάνκστα-
ουν στις 12 Ιουνίου.

Έκκληση στην αυστραλιανή κυ-
βέρνηση να παράσχει κάθε δυνα-
τή βοήθεια σε δύο αδελφούς από 
τη ∆υτική Αυστραλία που βρίσκο-
νται στη ∆υτική Αυστραλία, έκανε 
χθες ο Γερουσιαστής του κόµµα-
τος των Αυστραλών Οικολόγων, 
Σκοτ Λούντλαµ.

Ο Γερουσιαστής Λούντλαµ τό-
νισε ότι ένας από τους δύο αδελ-
φούς, ο 25χρονος Σέϊντεν Θορν, 
βρίσκεται υπό κράτηση στη Σα-
ουδική Αραβία, κατηγορούµενος 
για ανάµειξη σε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ενώ ο 23χρονος 
αδελφός του Τζουνάϊντ, κρύβεται 
για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Γερουσιαστής Λούντµαλ υπο-
στήριξε ότι ο Σέϊντεν Θρον υπο-

βάλλεται σε βασανιστήρια στις 
φυλακές, κάτι που επιβεβαίωσε 
και ο αδελφός του Τζουνάϊντ, ο 
οποίος δήλωσε προχθές το βρά-
δυ στο ABC - από το µέρος που 
κρύβεται - ότι ο Σέϊντεν είχε µα-
στιγωθεί µε καλλώδια και έφερε 
σοβαρά τραύµατα στην πλάτη.

Σεισµική δόνηση των 3 βαθµών 
της κλίµακας Ρίχτερ, σηµειώθηκε 
τις πρώτες πρωϊνές ώρες χθες 
κοντά στο Τζιλόνγκ της Βικτόρι-
ας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει 
υλικέ ζηµιές. Ο οµογενής σεισµο-
λόγος της Geoscience Australia, 
Σπύρος Σπηλιόπουλος, δήλωσε 

ότι η σεισµική δόνηση σηµειώθη-
κε χθες στις 2.45 τα ξηµερώµατα 
µε επίκεντρο την νοτιοανατολική 
περιοχή της πόλης.

«Η σεισµική δόνηση, αν και 
έγινε αισθητή, δεν ανησύχησε 
τους κατοίκους του Τζιλόνγκ», τό-
νισε ο κ. Σπηλιόπουλος.

50χρονος στο εδώλιο 
για δολοφονία – αυτοκτονία

Μικρή σεισµική δόνηση 
στο Τζιλόνγκ της Βικτόριας

Αυστραλοί κατηγορούνται για ανάμειξη σε 
τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Σ. Αραβία

Ο Γερουσιαστής του κόµµατος των 
Αυστραλών Οικολόγων, Σκοτ Λούντλαµ


