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«Χαλασµένα» ναρκωτικά πι-
στεύεται ότι σχετίζονται µε 
µια σειρά παράξενων περι-
στατικών στην Αδελαϊδα.
Σε µια περίπτωση ένα άτο-
µο που έκανε χρήση –προ-
φανώς «χαλαµένου» – ναρ-
κωτικού ecstasy, άρχισε να 
γλίφει την πίστα ενός νυ-
χτερινού κέντρου και σε µία 
άλλη, χρήστης άρχισε να κά-
νει την κότα στο πίσω κάθι-
σµα ενός ταξί.
Εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας αποκάλυψε ότι τρίτο 
άτοµο που έκανε χρήση του 

ναρκωτικού, βρέθηκε να κο-
λυµπά γυµνό στα κρύα νερά 
του Ποταµού Τόρενς. Σε ορι-
σµένες άλλες περιπτώσεις 
άλλα άτοµα έβγαλαν τα ρού-
χα τους και έτριβαν τα σώµα-
τά τους στην άσφαλτο επειδή 
είχαν τροµερή φαγούρα.
«Συνολικά 21 άτοµα εισή-
χθησαν στο Βασιλικό Νοσο-
κοµείο της Αδελαϊδας µετά 
από χρήση του ναρκωτικού, 
ενώ ένα βρίσκεται σε κρί-
σιµη κατάσταση», δήλωσε ο 
ίδιος εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας.

21 άτοµα στο νοσοκοµείο για 
χρήση «χαλασµένων» ναρκωτικών

Σήµερα πρόκειται να δοθεί στη δηµο-
σιότητα η έκθεση µε τα πορίσµατα της 
πολύκροτης έρευνας της Ανεξάρτητης 
Επιτροπής Κατά της ∆ιαφθοράς, στη 
Ν.Ν.Ουαλία.
Ο Αρχηγός της πολιτειακής Αντιπολίτευ-
σης, Τζον Ρόµπερτσον, δήλωσε ότι πρέ-
πει να ξεσκεπαστούν όλοι οι πολιτικοί 
που έχει εξακριβωθεί ότι έχουν εµπλακεί 
στη διαφθορά.

«Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να καθαρίσει 
το πολιτικό τοπίο στην πολιτεία», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Ρόµπερτσον.
Όπως είναι γνωστό, η Ανεςξάρτητη Επι-
τροπή Κατά της ∆ιαφθοράς έκανε έρευνες 
σε καταγγελίες κατά του πρώην υπουρ-
γού Φυσικών Πόρων, Ίαν Μακντόναλντ, 
του πρώην ισχυρού άντρα του Εργατικού 
Κόµµατος,  Έντι Οµπίντ και του πρώην 
Θησαυροφύλακα, Έρικ Ρούζενταλ.

Σήμερα η έκθεση της ICAC με τα πορίσματα 
της έρευνας για διαφθορά στη Ν.Ν.Ουαλία

Στο σφυρί η 
μεγαλύτερη γεννήτρια 
ηλεκτρικού ρεύματος 
της Ν.Ν.Ουαλίας

Στο σφυρί βγάζει η Κυβέρνηση της 
Ν.Ν.Ουαλίας την µεγαλύτερη ηλε-
κτροπαραγωγική γεννήτρια στην πο-
λιτεία, σε µια κίνηση που προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις από πολλές κα-
τευθύνσεις.
Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση του κ. 
Μπάρι Ο’Φάρελ κατηγορείται ότι 
προχωρεί – αργά αλλά σταθερά 
-στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της 
ηλεκτρικής εταιρίας.
Ο Θησαυροφύλακας της Ν.Ν.Ουαλί-
ας, Μάϊκ Μπερντ, ανακοίνωσε χθες 
ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να που-
λήσει τους δύο µεγάλους ηλεκτροπα-
ραγωγικούς σταθµούς στο Λίντελ και 
το Μπέϊσγουοτερ.
Να σηµειωθεί ότι η ηλεκτροπαρα-
γωγική εταιρία Energy Australia 
αγόρασε την προηγούµενη βδοµάδα 
τους πολιτειακούς σταθµούς Ντέλτα 
στο Μάουντ Πάϊπερ και στο Γουόλε-
ραγουανγκ έναντι $160 εκ.

Η υπηρεσία ελέγχου τιµών, υποστηρίζει 
ότι οι εταιρίες Coles και Woolworths πι-
θανόν να βλάπτουν τον ανταγωνισµό στην 
αγορά καυσίµων, µε τα κουπόνια εκπτώ-
σεων µέχρι και 45 σεντς το λίτρο βενζίνης 
που προσφέρουν στους πελάτες τους.
Ο Πρόεδρος της Αυστραλιανής Υπηρεσί-
ας Κατανάλωσης και Ανταγωνισµού, Ροντ 
Σιµς, υποστήριξε ότι τα κουπόνια εκπτώ-
σεων θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην 
εξάλειψη των ανεξάρτητων πρατηριούχων 
και κατά συνέπεια στην αύξηση της τιµής 
των καυσίµων στο µέλλον.
«Αν οι µεγάλες αυτές εταιρίες θέλουν να 
προσφέρουν µεγάλες εκπτώσεις, τότε θα 
πρέπει να τις προσφέρουν στα είδη µπα-
καλικής και στα τρόφιµα», υποστήριξη ο κ. 
Σιµς.
Η εν λόγω υπηρεσία διενεργεί έρευνες στα 
κουπόνια εκπτώσεων που προσφέρουν 
οι δύο εταιρίες από τα µέσα του 2012 και 
αναµένεται να τις ολοκληρώσει µέσα στους 
επόµενους λίγους µήνες.

Coles και Woolworths 
στο μικροσκόπιο 
της υπηρεσίας 
ελέγχου τιμών




