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Iσχυρότερη στην επαρχία 
η αύξηση των ενοικίων

Αύριο βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν 
στο θέατρο του SEYMOUR CENTRE

Ν έα έκθεση δείχνει η αύξηση των ενοικίων είναι ισχυρότερη στην επαρ-
χία από ό, τι στις πρωτεύουσες όπου οι τιµές στα ενοίκια υποχώρησαν 
κατά 0,6 τοις εκατό τους τελευταίους 12 µήνες έως τον Ιούνιο. Πτώση 
των τιµών καταγράφεται σε Αδελαΐδα, Περθ και Ντάργουιν και γενικότε-

ρα σε όλες τις µεγάλες πόλεις ενώ την ίδια στιγµή η αύξηση του πληθυσµού των 
επαρχιακών πόλεων τα τελευταία χρόνια οδηγεί και σε αύξηση των ενοικίων. 
Η µόνη περιοχή µεγάλης πόλης που καταγράφει αύξηση της τιµής του ενοικίου 
είναι το Μάνλι στη ΝΝΟ.

Η Πέννυ Παυλάκη, η σπουδαιότερη 
φωνή που ανέδειξε η οµογένεια της 
Αυστραλίας µε διεθνείς διακρίσεις 
και βραβεία, πλαισιωµένη από τις 
10 Σοπράνος, που περιλαµβάνουν 
και δύο ακόµη Ελληνίδες, καθώς και 
τον αστέρα  Damien Leith, εµφανίζο-
νται στο York Theatre του SEYMOUR 
CENTRE που βρίσκεται στην γωνία 
των δρόµων CITY Rd. (προέκταση 
της Κing Street στο Newtown) και 

Cleveland Street , µετά τη γέφυρα 
του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ. Το 
κονσέρτο περιλαµβάνει υπέροχες 
εκτελέσεις κλασικών, αλλά και εξαι-
ρετικών ελληνικών τραγουδιών. Η 
εκδήλωση θα κινηµατογραφηθεί και 
θα καταγραφεί σε DVD. Πρόκειται 
για την ευκαιρία µιας σπάνιας εµπει-
ρίας που δεν θα πρέπει να χάσετε.
 Εισιτήρια µπορείτε να προµηθευτεί-
τε στην είσοδο του Θεάτρου φθάνο-

ντας εκεί πριν την έναρξη του κον-
σέρτου που έχει προγραµµατιστεί 
για τις 7.30 µ.µ. Τα έσοδα της εκδή-
λωσης θα διατεθούν για την έρευνα 
στον καρκίνο του εγκεφάλου και γί-
νεται µε πρωτοβουλία της συµπαροί-
κου Σουζάν Πεπόνη Μπρισίµη που 
για τον ίδιο σκοπό έχει καταφέρει να 
συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια το 
ποσό των 300,000 δολαρίων.

Αυξήθηκαν οι τιµές 
καταναλωτή
      

Αυξήθηκαν οι τιµές καταναλωτή 
στην Αυστραλία, όσο αναµενό-
ταν για το δεύτερο τρίµηνο.
Ειδικότερα, οι τιµές καταναλωτή 
αυξήθηκαν κατά 0,4% συγκριτι-
κά µε το προηγούµενο τρίµηνο 
και κατά 1,1% συγκριτικά µε 
ένα χρόνο νωρίτερα. Η Reserve 
Bank, βέβαια, η κεντρική τρά-
πεζα της Αυστραλίας έχει στόχο 
σε πληθωρισµό µεταξύ του 2% 
και του 3%. Ο πληθωρισµός 
ενισχύθηκε κατά µέσο όρο κατά 
0,5% στο τρίµηνο, συγκριτικά 
µε το 0,4% που αναµενόταν από 
τους αναλυτές.

Άνδρας επιτέθηκε 
σε µωρό 10 µηνών 
µέσα στο τρένο

Ένας 22χρονος συνελήφθη και 
οδηγήθηκε στο διακστήριο µε 
την κατηγορία της κακοποίη-
σης ενός αγοριού 10 µηνών 
που ταξίδευε µε το τρένο στο 
Γκόσφορντ. Ο άνδρας παραµέ-
νει προφυλακισµένος καθώς το 
δικαστήριο απέριψε το αίτηµα 
του να αφεθεί ελεύθερος µε εγ-
γύηση. Σύµφωνα µε την αστυ-
νοµία το µωρό ήταν δεµένο στο 
καροτσάκι του όταν ο 22χρονος 
που ζει στο Bellbird, κοντά στο 
Cessnock και προφυλακίστηκε 
µε την κατηγορία της επίθεσης 
και της πρόκλησης σωµατικής 
βλάβης, άρχισε να το χτυπάει 
στο κεφάλι. Η αστυνοµία δεν 
µπόρεσε να επιβεβαιώσει αν 
ο θύτης είχε σχέση µε τη µητέ-
ρα του αγοριού που βρισκόταν 
επίσης στο τρένο. Η µητέρα του 
παιδιού παρουσιάστηκε στο 
δικαστήριο χθες το πρωί και 
καθώς ο κατηγορούµενος οδη-
γήθηκε µακριά της φώναξε «σ 
‘αγαπώ». Οι αστυνοµικές αρχές 
ανέφεραν ότι το µωρό νοσηλεύ-
εται σε σταθερή κατάσταση στο 
Νοσοκοµείο του Gosford.
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∆ιχασµένοι οι Λίµπεραλ 
εξαιτίας του Κέβιν Ραντ
Το Οµοσπονδιακό Υπουργικό Συµβούλιο 
αναµενόταν να αποφασίσει χθες αν θα δώ-
σει στον Κέβιν Ραντ την ευκαιρία να γίνει 
γενικός γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών. 
Τα µέλη του υπουργικού συµβουλίου πα-
ρουσιάζονται διχασµένα ενώ ανάµεσα στους 
υποστηρικτές του πρωην πρωθυπουργού εί-
ναι ο πρώην βουλευτής Bruce Baird, ο οποί-
ος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει 
να υπερβεί τις µικροπολιτικές σκοπιµότητες 
και να στηρίξει τον κ. Ραντ. «Έχει ισχυρά 
διαπιστευτήρια ως πρώην διπλωµάτης, έχει 
εµπειρία ως πρώην υπουργός Εξωτερικών 
και ... µιλάει άπταιστα Mandarin,» είπε ο κ 
Baird. Την επιλογή του πρώην πρωθυπουρ-
γού στηρίζει και ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Bob Katter που ζήτησε από το την κυβέρνη-
ση να πράξει το ίδιο.

Ενενήντα γυναίκες υποστηρίζουν ότι 
κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από γιατρό

Άρχισε η δίκη της υπόθεσης 90 γυναικών που ισχυ-
ρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ένα 
γιατρό στο Newcastle ο οποίος είχε επιφορτιστεί 
µε τη θεραπεία τους. Ο 63χρονος Jeremy Michael 
Stafford Coleman, καταδικάστηκε το Μάρτιο για 
επτά αδικήµατα που σχετίζονται µε τη σεξουαλική 
κακοποίηση έξι γυναικών. Οι γυναίκες ισχυρίστη-
καν ότι είχαν κακοποιηθεί από τον ανοσολόγο κατά 
τη διάρκεια των διαβουλεύσεων µαζί του σε ιατρείο 
στο Newcastle µεταξύ του 2003 και του 2012. Νω-
ρίτερα αυτό το µήνα ο κ. Coleman είχε χρεωθεί µε 
επιπλέον 24 αδικήµατα που σχετίζονται µε  σεξου-
αλικές και άσεµνες επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της 
δικαστικής έρευνας, ο δικαστής Roy Ellis δήλωσε 
ότι η υπόθεση είναι περίπλοκη καθώς θα πρέπει 
να διαπιστωθεί τι πραγµατικά έγινε. Έξω από δι-
καστήριο, ο δικηγόρος του κ. Coleman, δήλωσε ότι 
ο πελάτης του είναι αθώος και πρόσθεσε ότι είναι 
απογοητευµένος από τη στάση που έχουν κρατήσει 
γύρω από την υπόθεση τα µέσα ενηµέρωσης.




