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Μικρή μείωση στην καταναλωτική πίστη

Δύο πρώην αστυνομικοί  
ένοχοι για τον φόνο 20χρονου

Κατά 1% μειώθηκε τον Ιούνιο η καταναλω-
τική πίστη στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δη-
μοσιότητα. Συγκεκριμένα ο δείκτης Κατανα-
λωτικής Πίστης της Τράπεζας Γουέστπακ και 
του Ινστιτούτου Μελβούρνης, «γλίστρησε» 
από 103.2 μονάδες που ήταν τον Μάϊο στις 
102.2 μονάδες, παρόλο που η Αποθεματική 
Τράπεζα είχε προβεί στην περαιτέρω μείωση 
των επίσημων επιτοκίων. Έρευνα που διενερ-
γήθηκε στη χώρα, στην οποία ερωτήθηκαν 
1,200 άτομα, αποκαλύπτει ότι οι περισσότε-
ροι ψηφοφόροι ανησυχούν για την πορεία 
που ακολουθεί η αυστραλιανή οικονομία, 
ενώ το 25% των ερωτηθέντων είπαν ότι ανη-
συχούν με ορισμένες εξαγγελίες που έγιναν 
στον οικονομικό προϋπολογισμό του Μαϊου, 
καθώς και με τα σχέδια της κυβέρνησης στον 
τομέα της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ένοχοι για την δολοφονία του 20χρονου φοι-
τητή Jamie Gao, βρέθηκαν δύο πρώην ντετέ-
κτιβ της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας. Πρόκειται για τον Roger Rogerson και τον 
Glen McNamara, 75 και 57 χρόνων αντίστοι-
χα, οι οποίοι στις 20 Μαϊου 2014 πυροβόλη-
σαν και σκότωσαν τον 20χρονο, σε μυστική 
συνάντηση που είχαν μαζί του σε αποθήκη της 
περιοχής Padstow, για να τους πουλήσει 2.78 
κιλά του ναρκωτικού ice.
Οι δύο πρώην αστυνομικοί σκότωσαν τον 
20χρονο και πήραν τα ναρκωτικά – που τε-
λικά βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατα-
σχέθηκαν από την αστυνομία – και αργότερα 
πέταξαν το πτώμα του στη θάλασσα. Στη διάρ-
κεια της δίκης, που διήρκησε τέσσερις μήνες 
στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΝΝΟ, οι δύο άν-
δρες κατηγορούσαν  ο ένας τον άλλο για τον 
φόνο. Τελικά οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι και 
οι δύο κατηγορούμενοι είναι ένοχοι. Η κατα-
δίκη τους θα ανακοινωθεί στις 25 Αυγούστου.

Μπροστά το Εργατικό Κόμμα αλλά θα χάσει τις εκλογές

Π
αρόλο που οι δημοσκοπήσεις δίνουν ελα-
φρό αλλά σταθερό προβάδισμα στο Εργα-
τικό Κόμμα, εντούτοις στις 15 μέρες που 
απομένουν μέχρι τις εκλογές, η πολιτική 

παράταξη θα πρέπει να κερδίσει αρκετό έδαφος 
για να επικρατήσει στην εκλογική αναμέτρηση της 
2ας Ιουλίου.
Αυτή είναι η άποψη των περισσοτέρων πολιτικών 
παρατηρητών, οι οποίοι πιστεύουν πως ο κυβερ-
νών Συνασπισμός Φιλελευθέρων – Εθνικών θα 
χάσει μεν αρκετές έδρες, αλλά θα επανεκλεγεί στην 
εξουσία.
Να σημειωθεί ότι το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται να 
κερδίσει επιπλέον 21 βουλευτικές έδρες για να εκ-
θρονίσει τον Συνασπισμό από την εξουσία.
Στην σημερινή Βουλή ο Συνασπισμός έχει 90 
έδρες και το Εργατικό Κόμμα 55 και παρόλο που 
τα συνολικά ποσοστά του ALP είναι μεγαλύτερα, 
εντούτοις πιστεύεται ότι θα χάσει τις εκλογές λόγω 
έλλειψης ικανού αριθμού εδρών. 
Οι αμφίρροπες έδρες ανα Πολιτεία, που θα κρί-
νουν ίσως το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών της 
2ας Ιουλίου, είναι οι ακόλουθες:
• Στο Κουίνσλαντ: Petrie, Brisbane, 

Capricornia, Herbert, Fairfax και Griffith. Προ-
βλέπεται ότι από τις έδρες αυτές το Εργατικό Κόμ-
μα θα κερδίσει τις 2.
• Στη Ν.Ν.Ο.: Barton, Macarthur, Macquarie, 
Parramatta, Paterson, Dobell, Eden Monaro, Page, 
Robertson και New England. Το Εργατικό Κόμμα 
προβλέπεται ότι θα κερδίσει 5 από τις έδρες αυτές.
• Στη Βικτώρια: Corangamite, Dunkley, 
Batman. Οι Εργατικοί αναμένεται να κερδίσουν 
μία από τις τρεις αυτές έδρες.
• Στην Τασμανία: Lyons και Bass. Μία από 

τις δύο έδρες αναμένεται να περάσει στα χέρια των 
Εργατικών.
• Στη Νότια Αυστραλία: Mayo, Barker, Sturt, 
Port Adelaide, Kingston, Hindmarsh. Οι προβλέ-
ψεις των πολιτικών παρατηρητών είναι ότι «όλα 
μπορούν να συμβούν στις έδρες αυτές».
• Στη Βόρεια Επικράτεια: Solomon. Την έδρα 
αυτή ποροβλέπεται να διατηρήσει ο Συνασπισμός.
• Στη Δυτική Αυστραλία: Burt, Cowan και 
Hasluck. Δύο έδρες αναμένεται να κερδίσουν οι 
Εργατικοί.

Η δυσκολία του Εργατικού Κόμματος να επικρα-
τήσει στις συγκεκριμένες έδρες, δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκην ότι οι έδρες αυτές θα παραμείνουν στα 
χέρια του κυβερνώντος Συνασπισμού. 
Όλες οι δημοσκοπήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμε-
νο να μην υπάρξει αυτοδυναμία την επόμενη μέρα 
των εκλογών, καθώς ο Συνασπισμός δύσκολα θα 
συγκεντρώσει το ελάχιστο των 76 εδρών που απαι-
τούνται για σχηματισμό κυβέρνησης, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα μικρότερα κόμματα και οι ανεξάρ-
τητοι βουλευτές θα γίνουν αυτομάτως οι ρυθμιστές 
της Βουλής.

Προβλέπουν οι περισσότεροι πολιτικοί παρατηρητές
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Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016, 
Εορτή της Πεντηκοστής, εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της του Θεού 
Σοφίας (302 South Dowling Street, Paddington, Τηλ.: 9331 2566), σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα: 

 Σάββατο 18 Ιουνίου 2016 – Ψυχοσάββατο και ώρα 8:00 πρωινή, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία.   
Παραμονή της εορτής και ώρα 6:30 μ.μ., Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ 
Αρτοκλασίας. 
 

 Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 – Κυριώνυμος ημέρα της εορτής και ώρα 8:00 π.μ. 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα 
λάβει χώρα τελετή όπου θα δοθεί πιστοποιητικό καταχώρισης ως 
Διατηρητέου Κτιρίου (Heritage listing) του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας 
στον κ. Δανάλη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Διατηρητέων κ. Mark 
Speakman. 
 
 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 
 

Την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016, Εορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζει και 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος (626 Bourke & Ridge Streets, Surry 
Hills, Τηλ.:9319 7504), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 – Πεντηκοστής και ώρα 8 :00 πρωινή, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία.   
Παραμονή της εορτής και ώρα 6:30 μ.μ., Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ 
Αρτοκλασίας. 

 
 Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016 - Κυριώνυμος ημέρα της εορτής και ώρα 8:00 π.μ. 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 
 

Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
 
 
   


