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Tους την κοπάνησε µέσα 
από το δικαστήριο

Άλµα του πληθωρισµού τον Σεπτέµβριο

Στα 1,8 εκατ. οι προσωρινές βίζες
Κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση των αστυνοµι-
κών και να δραπετεύσει από το δικαστήριο στο κέντρο του 
Σίδνεϊ αλλά δεν χάρηκε για πολύ την ελευθερία του κα-
θώς οι αστυνοµικοί τον συνέλαβαν ξανά εχθές το πρωί. Ο 
33χρονος Αλί Σαχίν οδηγήθηκε στο αστυνοµικό τµήµα του 
Ρέντφερν όποθυ και προφυλακίστηκε. Ο Αλί Σαχίν είχε εµ-
φανιστει την περασµένη Τετάρτη στο ∆ικαστήριο του Ντά-
ουινγκ Σέντερ για να δικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών 
όταν ξέφυγε από τους αστυνοµικους µπήκε σε ένα λεωφο-
ρείο και εξαφανίστηκε.
Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε και σε δύο σωφονιστικούς 
υπαλλήλους πριν δραπετεύσει. Τελικά εντοπίστηκε σε σπίτι 
στην Αλεξάνδρεια και αφού αρήθηκε να παραδοθεί η αστυ-
νοµία έσπασε την πόρτα τον συνέλαβε και τον οδήγησε στο 
Νοσοκοµείο Σεντ Βίνσεντ, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία 
για παλαιότερο τραυµατισµό του.

Έκθεση του Ινστιτούτου TD Securities 
Gauge στη Μελβούρνης δείχνει ότι ο πλη-
θωρισµός βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο 
του κατά τον τελευταίο χρόνο. Ο πληθωρι-
σµός καταγράφει άνοδο κατά 0,3 τοις εκα-
τό το Σεπτέµβριο, εναντι της αύξησης κατά 
0,1 τοις εκατό που σηµείωσε τον Αύγουστο. 
Στους τελευταίους 12 µήνες, έως και τον 
Σεπτέµβριο, ο πληθωρισµός αυξήθηκε κατά 
1,9 τοις εκατό. Αυτός είναι ο υψηλότερος 
ετήσιος ρυθµός από το Νοέµβριο του 2014. 
Ωστόσο, παραµένει κάτω από το στόχο της 
κεντρικής τράπεζας για πληθωρισµό 2 έως 

3 τοις εκατό. Εντός του µήνα, καταγράφη-
κε αύξηση 6,3 τοις εκατό στις τιµές του κα-
πνού, λόγω της αύξησης των ειδικών φό-
ρων κατανάλωσης, 4,5 τοις εκατό αύξηση 
του κόστους των ταξιδιών για διακοπές και  
1,2 τοις εκατό αύξηση στις τιµές των φρού-
των και των λαχανικών. Αντίθετα, οι τιµές 
της βενζίνης υποχώρησαν 5 τοις εκατό, το 
κόστος των εφηµερίδων, των βιβλίων και 
των χαρτικών ειδών µειώθηκε κατά 4,2 τοις 
εκατό και οι τιµές των ενδυµάτων µειώθη-
καν κατά  0,7 τοις εκατό.

Τα στοιχεία του υπουργείου 
Μετανάστευσης δείχνουν 
ότι υπήρξε αύξηση 4% πε-
ρίπου της χορήγησης των 
θεωρήσεων αυτών το οικο-
νοµικό έτος 2014-15 έναντι 
του 2013-14. Σχεδόν 1,8 
εκατοµ. άτοµα ζουν σήµε-
ρα στην Αυστραλία µε βί-
ζες προσωρινής διαµονής 
(temporary visas).  Οι πε-
ρισσότεροι µετανάστες εί-
ναι επισκέπτες (τουρίστες), 
φοιτητές ή άτοµα που ήρ-
θαν από το εξωτερικό και 
εντάσσονται στη λίστα των 
εξειδικευµένων εργατών. 

Πιο συγκεκριµένα, φοιτη-
τικές βίζες χορηγήθηκαν 
σε 374,570 άτοµα (αύξηση 
10%), 227,160 σε επισκέ-
πτες (αύξηση 12.8%) και 
σε 188,000 χορηγήθηκαν 
βίζες 457, δηλαδή σε ειδι-
κευµένο εισαγόµενο εργατι-
κό δυναµικό (πτώση 3.6%). 
Από τα 1.76 εκατοµµύρια 
άτοµα µε προσωρινές βί-
ζες, οι 640,000 αφορούν 
βίζες που χορηγήθηκαν σε 
Νεοζηλανδούς που έχουν 
το δικαίωµα να ζουν και να 
εργάζονται στην Αυστραλία 
χωρίς περιορισµούς. Μετά 

τους γείτονες, οι περισσότε-
ρες προσωρινές βίζες δόθη-
καν σε Κινέζους (161,570), 
από τους οποίους οι 82,570 
είναι φοιτητές και οι 44,960 
απλοί επισκέπτες. Ακολου-
θούν οι Ινδοί (145,000), µε 
48,950 φοιτητές και 41,000 
ειδικευµένους εργάτες. Επί-
σης, υπάρχουν 102,220 
άτοµα µε bridging visas, αύ-
ξηση 8% µέσα σε µία χρο-
νιά. Οι κυριότερες εθνικές 
οµάδες είναι Ινδοί, Κινέζοι, 
Ιρανοί, υπήκοοι Σρι Λάνκα 
και Μεγάλης Βρετανίας.

T 
α 50 χρόνια του γιόρτασε την 
περασµένη Κυριακή ο Άγιος 
Νικόλαος του Μάρικβιλ πα-
ρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυ-

στραλίας Στυλιανού. Ο Σεβασµιώτατος 

εξήρε το πολύχρονο έργο της ενορίας 

ενώ ευχήθηκε και καλή επιτυχία στην 

Παµµακεδονική για την έναρξη των 

∆ηµητρίων 2015, καθώς, µε δοξο-

λογία στον Άγιο Νικόλαο έγινε και η 
έναρξη των εκδηλώσεων της Παµµακε-
δονικής για το 2015. Στην ∆οξολογία 
παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο πρόε-
δρος της Παµµακεδονικής κ. Νικόλα-
ος Φασούλας και ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, ∆ρ Σταύρος 
Κυρίµης. Επίσης έγινε αρτοκλασία για 
τους απανταχού Μακεδόνες. Η επόµε-

νη εκδήλωση έχει προγραµµατιστεί για 
τις 7 Οκτωβρίου στο The Grand Roxy 
µε οµιλήτρια την ∆ρ Ευφροσύνη ∆ελη-
γιάννη, Λέκτορα στο τµήµα Ελληνικών 
Σπουδών στο πανεπιστήµιο της ΝΝΟ. 
Πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχει 
προγραµµατίσει η Παµµακεδονική 
στο πλαίσιο των ∆ηµητρίων όπως το 
ρεσιτάλ πιάνου στις 16 Οκτωβρίου µε 

τον Άρη ∆αουτάκη και τον Τάσο Λά-
µπρου, την προβολή του ντοκιµαντέρ 
«Liberation of Thessaloniki”, µε πρό-
λογο του ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη στις 
18 Οκτωβρίου, και πολλές άλλες εκδη-
λώσεις. Να σηµειώσουµε ότι στις 31 
Οκτωβρίου θα γίνει ο ετήσιος µεγάλος 
χορός της Παµµακεδονικής στο Venus 
reception Centre.

Έναρξη ∆ηµητρίων και εορτασµός των  
 50 χρόνων του Αγίου Νικολάου Μάρικβιλ


