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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται σπίτι 3ων υπνοδωµατίων, µε δύο µπάνια 

και ξεχωριστό πλυσταριό, µοντέρνα κουζίνα µε ανοξείδωτες 
συσκευές, ενιαία σαλονοτραπεζαρία, σύστηµα κλιµατισµού, 

σκεπαστή βεράντα και ξεχωριστή είσοδο. Ενοίκιο $420 
την εβδοµάδα. Κοντά σε σχολεία, πάρκο, σταθµό τραίνου 

και λεωφορείων, στην περιοχή Croydon Park 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε: 0414 818 317 και ζητήστε τον Στηβ

Αφήνουν ελεύθερο το 
δολοφόνο της Τούλας Σοραβία

Τα νοικοκυριά της ΝΝΟ χρειάζονται εύκολη 
πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια

Ή ταν τον Απρίλιο του 1994 όταν δολο-
φονήθηκε η Τούλα Σοραβία κατά τη δι-
άρκεια µιας ληστείας µπροστά στα µά-
τια του γιού της. Η αστυνοµία µαζί µε 

την οικογένεια της δολοφονηµένης γυναίκας είχε 
απευθύνει δηµόσια έκκληση για τη σύλληψη του 
δολοφόνου ή των δολοφόνων. Η Τούλα Σοραβία, 
εκτελέστηκε µπροστά στον 17χρονο γιο της, την 
ώρα που µετέφερε τις εισπράξεις του βενζινάδικου 
που εργαζόταν σε µια τράπεζα στο Summer Hill. 
Χθες ο δολοφόνος της Τούλας Σοραβία ζήτησε 
αναστολή της ποινής του και σύντοµα θα αφεθεί 
ελεύθερος. Στην επιτροπή ακροάσεων ήταν ο Άλεξ 
Σοραβίας και ο µεγαλύτερος αδελφός του Γιώργος. 
Εκπροσωπούσαν τον πατέρα τους Λουί και τον 
αδερφό τους Τόνι. «Είναι κάτι που θα µας στοι-
χειώνει για πάντα. Είναι κάτι που δεν έπρεπε να 
είχα δει. Ως νεαρό παιδί δεν έπρεπε να είχα δει 
τη µητέρα µου να πεθαίνει µε αυτόν τον τρόπο», 
δήλωσε ο Άλεξ και πρόσθεσε «η ζηµιά που προ-
κάλεσε στην οικογένειά µας δεν µπορεί να διορ-
θωθεί.  Ο Zammit πυροβόλησε µια νεαρή αθώα 
µητέρα µπροστά στο παιδί της για λίγα δολάρια. Ο 
David John Patrick Zammit έχει εκτίσει είκοσι τρία 

χρόνια από την ποινή του. Είχε ζητήσει άλλες τρεις 
φορές αναστολή της ποινής αλλά το δικαστήριο αρ-
νήθηκε τα αιτήµατα του. Επί 23 χρόνια, ο Zammit 
αρνήθηκε να δεχτεί την ευθύνη για τη δολοφονία 
και να ζητήσει συγγνώµη. Χθες για πρώτη φορά µε 
µια σύντοµη δήλωση έδειξε σηµάδια µεταµέλειας.  
Τα λόγια του, όµως, δεν σηµαίνουν τίποτα για την 
οικογένεια του θύµατος. «Για  µένα είναι λόγια του 
αέρα για να αφεθεί ελεύθερος», ανέφερε ο George 
Soravia. Η ουσία είναι ότι µέχρι το τέλος του µήνα 
ο David Zammit θα ζει ελεύθερος ανάµεσα µας… 

Τα νοικοκυριά της ΝΝΟ χρειά-
ζονται εύκολη πρόσβαση στην 
ηλεκτρική ενέργεια
Όπως αναφέρουν οι κοινωνι-
κές υπηρεσίες σε µια έρευνα 
της Άνω Βουλής της ΝΝΟ σχε-
τικά µε τις τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι εταιρείες πρέπει να 
εκπονήσουν και να εφαρµόσουν 
σχέδια «βασικών παροχών» για 
όλα τα νοικοκυριά χαµηλού ει-
σοδήµατος.
Η φιλανθρωπική οργάνωση St 
Vincent de Paul δήλωσε ότι εί-
ναι ανάγκη να προσφερθεί ένα 
απλό, βασικό σχέδιο µε «σαφώς 
προσδιορισµένες και προβλέψι-
µες τιµές».
Το Συµβούλιο Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών της NΝΟ (NCOSS) συµ-
φώνησε και αυτό ότι στα νοικο-
κυριά χαµηλού εισοδήµατος θα 
πρέπει να παρέχονται οι καλύ-
τερες δυνατές προσφορές. Όπως 
ανέφερε στην έρευνα, υπάρχει 
«επείγουσα ανάγκη» να κατα-
στούν οι τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας «πιο δίκαιες και πιο 
προσιτές στη ΝΝΟ».
Η διευθύνουσα σύµβουλος 
Tracy Howe εξέφρασε ανησυχί-
ες ότι, σε αντίθεση µε τη Βικτώ-
ρια, δεν φαίνεται να υπάρχει αρ-
κετή πίεση προς τους παρόχους 
ηλεκτρικής ενέργειας από την 
κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ου-
αλίας.
«Το κόστος της ενέργειας και το 
κόστος της στέγασης συναγωνί-
ζονται ως τα πλέον βασικά προ-

βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
ευάλωτες οικογένειες» δήλωσε.
Στη συνέχεια, έδωσε λεπτοµέρει-
ες για ανθρώπους που στερού-
νται το φαγητό και την ιατρική 
περίθαλψη έτσι ώστε να µπορέ-
σουν να πληρώσουν τους λογα-
ριασµούς του ηλεκτρικού.
Και οι δύο φιλανθρωπικές οργα-
νώσεις ζήτησαν επίσης την επα-
νεξέταση του συστήµατος εκπτώ-
σεων, ώστε να βασίζονται σε ένα 
ποσοστό επί του λογαριασµού 
και όχι σε ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό. «Το σύστηµα εκπτώσεων 
απαιτεί αλλαγές» δήλωσε ο Peter 
McNamara από το St Vincent de 
Paul.
Τον περασµένο Σεπτέµβριο, η 
πολιτειακή κυβέρνηση αύξησε 
την έκπτωση για τα χαµηλά εισο-
δήµατα από 235 δολάρια σε 285 
δολάρια και την έκπτωση για την 
οικογενειακή κατανάλωση από 
150 σε 180 δολάρια. Περίπου 

900.000 άτοµα στη Νέα Νότια 
Ουαλία έχουν πρόσβαση στις εκ-
πτώσεις.
«Πιστεύουµε ότι αυτό που ήδη 
πετύχαµε είναι να κάνουµε αι-
σθητή µια τεράστια διαφορά 
προς το καλύτερο για όσους 
έχουν ανάγκη» δήλωσε από την 
πλευρά του ο υπουργός Ενέργει-
ας Don Harwin.

Φραξιονιστικός πόλεµος 
στους Πράσινους της ΝΝΟ
Έξι µήνες µετά την εκποµπή του ABC «Four 
Corners» σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν οι Πράσινοι στο εσωτερικό τους, έχει ξε-
σπάσει ένας πόλεµος «φραξιών» λόγω των σχολί-
ων που έκανε ένας βουλευτής των Πρασίνων.
Ο οµοσπονδιακός γερουσιαστής Lee Rhiannon 
υποστήριξε µια καταγγελία εναντίον του βουλευτή 
των Πρασίνων της ΝΝΟ στην Άνω Βουλή Jeremy 
Buckingham, ζητώντας να αποβληθεί από το κόµµα.
Ισχυρίζεται ότι «έκανε σοβαρές και ψευδείς επι-
κρίσεις» τόσο για τους Πράσινους της Νέας Νότιας 
Ουαλίας όσο και για βουλευτές τους, επικρίνοντας 
τις ενέργειες της κ. Rhiannon και της οµάδας της, 
καθώς και αναµεταδίδοντας µια συζήτηση που είχε 
µε τον συνεργάτη της κ. Rhiannon Geoff Ash.
Ο κ. Buckingham απάντησε µε επιστολή του προς 
τους συνέδρους και τους βουλευτές των Πρασίνων 
της Αυστραλίας, κατακεραυνώνοντας την εν λόγω 
καταγγελία για το ότι επιδιώκει «να προκαταβάλει 
την προεκλογική ψηφοφορία για τις εκλογές της 
Νέας Νότιας Ουαλίας».
Σε αυτή την προεκλογική διαδικασία, ο κ. 
Buckingham θα βρεθεί αντιµέτωπος µε τον σύµ-
µαχο της κ. Rhiannon, David Shoebridge, για την 
πρώτη θέση.
Τον περασµένο Νοέµβριο η Lee Rhiannon έχασε 
την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Γερουσίας για 
τις επόµενες οµοσπονδιακές εκλογές.
Η καταγγελία υποβλήθηκε στον σύµβουλο των 
Πρασίνων της ΝΝΟ, από τον οποίο οι καταγγέλλο-
ντες ζήτησαν να µην επιλέξει τη διαµεσολάβηση. 
«Πιστεύουµε ότι η διαµεσολάβηση θα είναι σπα-
τάλη του χρόνου όλων των εµπλεκοµένων και δεν 
συµφωνούµε µε αυτό» ανέφερε η καταγγελία.
Ο κ. Buckingham έχει προσλάβει νοµικό σύµβου-
λο, σύµφωνα µε τον οποίο ο βουλευτής των Πρα-
σίνων στερείται διαδικαστικής δικαιοσύνης, από 
τη στιγµή που το θέµα επιδέχεται διαµεσολάβηση.
Ο δικηγόρος του προωθεί επίσης την «πλήρη συµ-
µετοχή σε ψηφοφορία των Πρασίνων της Νέας 
Νότιας Ουαλίας» προκειµένου να αποφασιστεί η 
τυχόν αποβολή του κ. Buckingham, αντί για µια 
τυχαία επιλογή τεσσάρων µελών επιφορτισµένων 
µε την υποχρέωση να αποφασίσουν, όπως είναι η 
συνήθης διαδικασία.




