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Έφυγε από τη ζωή ο Cole Miller

O νεαρός Cole Miller που δέ-
χτηκε απρόκλητη επίθεση 
στο Fortitude Valley του 
Μπρίσμπεϊν έφυγε τελι-

κά από τη ζωή στο νοσοκομείο. Ο 
18χρονος Miller, έπεσε αναίσθητος 
στη Duncan Street του Fortitude 
Valley την Κυριακή μετά από την νυ-
χτερινή του έξοδο. Σύμφωνα με την 
αστυνομία ε χτυπήθηκε μια φορά 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού και 
χτύπησε στο πεζοδρόμιο, με αποτέ-

λεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 
που τελικά τον οδήγησε στο θάνατο. 
Οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο σε σο-
βαρή κατάσταση. Η αστυνομία επι-
βεβαίωσε το θάνατο του.
Ο πατέρας του άτυχου νέου σε μια 
σύντομη δήλωση του στα μέσα ενη-
μέρωσης χθες το απόγευμα είπε «Ο 
Cole ήταν καλό παλικάρι και είχε όλη 
τη ζωή μπροστά του. Η οικογένεια 
του και πολλοί από τους στενούς του 
φίλους ήταν δίπλα στο κρεβάτι του 

μετά το περιστατικό”. Ο κ Μίλερ είπε 
ότι η οικογένεια είναι ευγνώμων για 
την υποστήριξη που έδειξε ο κόσμος 
και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 
Οι Renata Armstrong και Daniel 
Maxwell, 21 ετών, κατηγορούνται για 
πρόκληση σοβαρών σωματικών βλα-
βών κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
του νεαρού που ήταν και παίκτης του 
πόλο. Και οι δύο προφυλακίστηκαν. 
Οι υποθέσεις τους θα εξεταστούν 
από το δικαστήριο το Φεβρουάριο.

Ο Ντάτον έστειλε κατά λάθος υβριστικό  
µήνυµα στην δηµοσιογράφο Samantha Maiden

Στο $ 1 το κόστος  
των γραµµατοσήµων 

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Peter 
Dutton, ζήτησε δηµόσια συγνώµη 
από την δηµοσιογράφο Samantha 
Maiden καθώς ένα υβριστικό µή-
νυµα που αφορούσε αυτήν αλλά 
είχε άλλο παραλήπτη, στάλθηκε 
κατά λάθος στην ίδια. Οι παλιοί 
έλεγαν να σκέφτεσαι (και να ελέγ-
χεις) διπλά και τριπλά πριν πατή-
σεις το «send» σε ένα ηλεκτρονικό 
µήνυµα. Και προφανώς είχαν δί-
κιο, όπως φαίνεται και στην περί-
πτωση του υπουργού Μετανάστευ-
σης της Αυστραλίας, ο οποίος µην 
έχοντας το νου του σ’ αυτό που 
κάνει, έµπλεξε σε περιπέτειες που 
τον έφεραν σε εξαιρετικά δυσά-
ρεστη θέση απέναντι στην κοινή 
γνώµη της χώρας του. Η ιστορία 
αφορά και πάλι ένα λάθος µήνυµα 
που αντί να σταλεί στο σωστό πρό-
σωπο, στάλθηκε στο λάθος. Όµως 
στην περίπτωση του Peter Dutton 
το πρόσωπο δεν ήταν και τόσο λά-
θος, καθώς το µήνυµα ότι µία δη-
µοσιογράφος είναι µία «γ... µάγισ-
σα» πήγε κατευθείαν στο τηλέφωνο 
του προσώπου που αφορούσε, την 
δηµοσιογράφο Samantha Maiden. 
H δηµοσιογράφος φρόντισε να το 
δηµοσιοποιήσει τεχνηέντως σε µία 
τηλεοπτική συνέντευξή της, χωρίς 
όµως να ονοµάσει τον συγκεκρι-

µένο  υπουργό. Άφησε όµως να 
εννοηθεί ότι πρόκειται για έναν 
φίλο ενός πρώην υπουργού, του 
Jamie Briggs, ο οποίος είχε απο-
µακρυνθεί από την θέση του όταν 
η συγκεκριµένη δηµοσιογράφος 
είχει δηµοσιεύσει µία φωτογραφία 
του να προσπαθεί να φιλήσει µία 
υπάλληλό του. Η δηµοσιογράφος 
µιλώντας στο τηλεοπτικό σόου, 
φωτογράφισε τον φίλο του υπουρ-
γό, ως εκείνον που της είχε στείλει 
το υβριστικό µήνυµα. Θέλοντας να 
ιντριγκάρει ακόµα περισσότερο το 
κοινό που παρακολουθούσε, είπε 
ότι το µήνυµα µάλλον δεν αφο-
ρούσε την ίδια, καθώς βρίσκει την 
έκφραση «τρελή µάγισα» ως ιδιαί-

τερα εντυπωσιακή.  Από την άλλη 

πλευρά, ο υπουργός παραδέχτηκε 

ότι ήταν ένα λάθος µήνυµα και ζή-

τησε συγνώµη. Μάλιστα δήλωσε 

ότι «η Samantha και εγώ έχουµε 

ανταλλάξει µερικές βαριές κουβέ-

ντες, και µετά από αυτό περιµέ-

νω να περάσω µερικές δύσκολες 

ώρες στις επόµενες αναφορές της 

στην εφηµερίδα για εµένα».  Όσο 

για την δηµοσιογράφο, άλλαξε την 

εικόνα του προφίλ της στο twitter 

βάζοντας µία εικόνα της µάγισας η 

οποία υπήρχε σε µία σειρά κινου-

µένων σχεδίων της δεκαετίας του 

1960 µε τον τίτλο Bewitched.

Η Ταχυδροµική υπηρεσία της Αυστραλίας 
πασχίζει να λύσει τα οικονοµικά της προ-
βλήµατα αλλά τα µυνήµατα δεν είναι θερικά, 
παρά την αύξηση του κόστους για τις υπηρε-
σίες ταχυδροµείου που τέθηκε σε ισχύ χθες. 
Το κόστος αποστολής µέσω του κανονικού 
ταχυδροµείου αυξήθηκε από 70 σεντ σε 1 
δολάριο, αν και οι κάτοχοι εκπτωτικών καρ-
τών θα εξακολουθούν πληρώνουν 60 σεντς 
το γραµµατόσηµο. Εκπρόσωπος της Ταχυ-
δροµικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η αύξηση 
της τιµής στα γραµµατόσηµα ήταν επιβεβλι-
µένη καθώς οι αποστολές µειώθηκαν κατά 
περισσότερο από 10 τοις εκατό πέρυσι. Πα-
ρόλα αυτά η αύξηση δεν θα µπορέσει να κα-
λύψει την τρύπα των 381 εκατοµµυρίων στα 
έσοδα της υπηρεσίας.

Ένα ακόµη θύµα αναίτιας επίθεσης, αυτη τη φορά στο Μπρίσµπεϊν

Μετά από ένα έτος ισχυρής ανάπτυξης, πτώση σηµειώνουν στο Σίδνεϊ οι τιµές των 
κατοικιών παρασέρνοντας τον εθνικό µέσο όρο προς τα κάτω κατά τον τελευταίο 
µήνα του 2015. Ενώ ο εθνικός µέσος όρος των ακινήτων στις πρωτεύουσες αυξή-
θηκε κατά 7,8 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του 2015, τελικά µειώθηκε κατά 1,4 τοις 
εκατό κατά τους τρεις τελευταίους µήνες του έτους.
Οδηγός των εξελελίξεων στην αγορά κατοικίας παραµένει το Σίδνεϊ που γνώρισε 
ετήσια αύξηση 11,5 τοις εκατό και 2,3 τοις εκατό πτώση κατά το τρίτο τρίµηνο του 
2015. Οι ειδικοί πάντως δηλώνουν ότι η τάση δεν αναµένεται να επηρεάσει σοβαρά 
την αγορά ακινήτων του Σίδνεϊ. Η ισχυρή ζήτηση παραµένει σταθερή και καθοδη-
γείται από τα χαµηλά επιτόκια.

Οι σταθερές οι τιµές 
των κατοικιών το ∆εκέµβριο




