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Πατέρας για δεύτερη φορά θα γί-
νει ο µεγιστάνας των ορυχείων, Κλά-
ϊβ Πάλµερ, εφόσον η σύζυγός του 
Άννα, εξακρίβωσε προχθές ότι βρί-
σκεται στην 8η βδοµάδα της εγκυµο-
σύνης της.

Ο Πάλµερ, κατενθουσιασµένος από 
τα χαρµόσυνα νέα, έσπευσε να δη-
λώσει ότι «οι ψηφοφόροι έχουν άλλο 
ένα λόγο για να υποστηρίξουν την 
νεοσύστατη πολιτική του παράταξη, 
«Ενωµένο Κόµµα του Πάλµερ».

«Πρόκειται να έρθει στον κόσµο άλ-
λος ένας Αυστραλός και αυτό µε κάνει 
πιο αποφασιστικό στον αγώνα µου 
για το καλό αυτής της χώρας», δήλω-
σε ο µεγαλοεπιχειρηµατίας.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έχει 
αρχίσει µια βρώµικη εκστρατεία κατά 
του νεοσύστατου κόµµατός του και τό-
νισε ότι η αστυνοµία διενεργεί έρευ-
νες κυρίως σε ηλεκτρονικές επιστολές 
που στάλθηκαν από άγνωστους. «∆εν 
είµαι ούτε η Πολίν Χάνσον, ούτε ο 

Μποµπ Κάτερ. Περισσότερα για το 
τι θα κάνει το κόµµα µου σ’ αυτή τη 
χώρα θα µάθετε την Πέµπτη, διά στό-
µατος ενός από τις µεγαλύτερες φυ-
σιογνωµίες που γνώρισε ποτέ η Νέα 
Νότια Ουαλία», τόνισε ο κ. Πάλµερ.

Ο πολυεκατοµµυριούχος ανακοί-
νωσε ότι το κόµµα του θα κατέβει 
στις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου 
µε υποψήφιους σε όλες τις βουλευτι-
κές έδρες. Ο ίδιος θα διεκδικήσει την 
έδρα του Φίσερ στο Κουίνσλαντ.

Ο µακελλάρης της Χόντολ Στριτ, Τζούλιαν Νάϊτ, κατέ-
φυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βικτόριας, ζητώντας να 
εγκριθεί το αίτηµά του να του παραχωρηθεί ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και ένα PlayStation για χρήση στο κελί του.

Το αίτηµά του για να του παραχωρηθεί συσκευή 
PlayStation είχε απορριφθεί µέχρι στιγµής επτά φορές 
από την αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Επανορθωτι-
κών Υπηρεσιών της Βικτόριας.

Ο Τζούλιαν Νάϊτ, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρ-
ξη µε ελάχιστο όριο φυλάκισης 27 χρόνια µετά τα απο-
τρόπαια εγκλήµατα που διέπραξε τον Αύγουστο του 1987, 
παίρνοντας τη ζωή 7 αθώων και τραυµατίζοντας άλλους 
19 ανθρώπους, κρατείται στις Φυλακές του Πορτ Φίλιπ.

Από το 2006 προσπαθεί να του παραχωρηθεί ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής και υποστηρίζει ότι η απόφαση να 
απορριφθεί το αίτηµά του για έβδοµη φορά, είναι άδικη 
και δείχνει ότι οι αρχές των φυλακών τον χειρίζονται δια-
φορετικά από τους υπόλοιπους κρατούµενους.

Να θυµίσουµε ότι τον Ιούλιο του 2012, για πρώτη φορά 
και οι δύο πλευρές των πολιτικών -κυβέρνηση και αντιπο-
λίτευση- συµφώνησαν ότι ο µακελλάρης της Hoddle St., 
δεν θα πρέπει να αποφυλακιστεί ποτέ. 

Όπως είχει διαρρεύσει έχει ήδη κάνει αίτηση για απο-
φυλάκισή του τον Μάιο του 2014 η οποία όµως απορρί-
φθηκε µε βάση την ψυχολογική και διανοητική του κατά-
σταση, µετά από εξέταση ειδικών.
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