
TUESDAY 17 JULY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Απογοητευμένη δηλώνει η Πρέμιερ από τα 
καμώματα του βουλευτή Daryl Maguire

Φριχτό έγκλημα στο Πέρθ με θύματα 
μάνα με τα δύο παιδιά της

Οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωπο-
κτονιών έμειναν άναυδοι από το θέ-
αμα που αντίκρυσαν σε ένα σπίτι στα 
βορειοανατολικά προάστια του Περθ 
καθώς εντόπισαν δολοφονημένους μια 
μητέρα και τα δύο παιδιά της. Η τριπλή 
ανθρωποκτονία στο Ellenbrook επιβε-
βαιώθηκε από την αστυνομία, που συ-
νέλαβε έναν 19χρονο άνδρα ο οποίος 
ζούσε στο σπίτι με τα τρία θύματα και 
παραμένει υπό κράτηση. Οι αξιωματι-
κοί πήγαν στην οικία τις πρώτες πρωι-

νές ώρες της Κυριακής και βρήκαν δύο 
πτώματα μέσα στο σπίτι και ένα ακόμη 
θύμα στην πίσω αυλή. Ένα ασθενοφό-
ρο κλήθηκε να παραλάβει το θύμα που 
εντοπίστηκε στην αυλή και έφερε σο-
βαρά τραύματα. Το θύμα μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο του Perth αλλά πέθανε 
καθ ‘οδόν». Σύμφωνα με την αστυνομία 
η γυναίκα και ο γιος της ήταν το ζευγά-
ρι που βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι, 
ενώ η κόρη πέθανε στο δρόμο προς το 
νοσοκομείο.

Η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουα-
λίας καλεί τον βουλευτή Daryl Maguire 
να επανεξετάσει τη θέση του στην πο-
λιτική μετά από μυστικές τηλεφωνικές 
καταγραφές στις οποίες φέρεται να συ-
ζητά για πιθανά οφέλη από εργολαβίες. 
Τα τηλεφωνήματα καταγράφηκαν στο 
πλαίσιο μιας έρευνας για διαφθορά. 
Η Gladys Berejiklian δήλωσε ότι αι-
σθάνθηκε «βαθιά απογοήτευση» όταν 
έλαβε γνώση των ηχογραφήσεων, σε 
μια ακρόαση ανεξάρτητης επιτροπής 
κατά της διαφθοράς την περασμένη 
Παρασκευή, στις οποίες ο βουλευτής 
του Wagga Wagga προσπαθούσε να 
επιτύχει συμφωνία το 2016 με τον τότε 
σύμβουλο του Canterbury, Michael 
Hawatt. «Ο κ. Maguire θα αποφασίσει 
αν θα παραμείνει ως εκλεγμένο μέλος 
μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, αλλά θα 
τον ενθάρρυνα να σκεφτεί προσεκτι-
κά ως προς το εάν μπορεί να εκπρο-
σωπήσει αποτελεσματικά τον λαό της 
Wagga Wagga από εδώ και στο εξής», 
δήλωσε η κ. Berejiklian την Κυριακή. 
Ο κ. Maguire παραιτήθηκε από το Φι-
λελεύθερο Κόμμα την Παρασκευή το 
βράδυ μετά το αποτέλεσμα της έρευνας 
του ICAC, που κατέγραψε τηλεφωνικές 
συνομιλίες του, στις οποίες προσπαθεί 
να διευθετήσει μαζί με τον κ. Hawatt 
το «μέρισμα» που θα είχαν για τη διευ-
κόλυνση της πώλησης ακινήτου αξίας 
πολλών εκατομμυρίων ακινήτων σε 

έναν κινέζο επενδυτή. Ο παλαίμαχος 
βουλευτής των Φιλελευθέρων παραι-
τείται επίσης από το ρόλο του κοινο-
βουλευτικού γραμματέα για την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας, τους 
βετεράνους και την εκατονταετηρίδα 
του ANZAC, αλλά θα παραμείνει στο 
Πολιτειακό κοινοβούλιο ως ανεξάρτη-
τος. Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα 
ξεκινήσει η υποβολή υποψηφιοτήτων 
για την έδρα της Wagga Wagga, ώστε 
να μπορεί να προεπιλεγεί ένας «κα-
τάλληλος» νέος υποψήφιος για το Φι-
λελεύθερο Κόμμα. Ο δήμαρχος Wagga 
Wagga, Greg Conkey, κάλεσε τον βου-
λευτή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχό-
μενο να εγκαταλείψει το κοινοβούλιο, 
ενώ και οι δημοτικοί σύμβουλοι δήλω-
σαν ότι η πόλη «αξίζει καλύτερα από 
αυτό». Ο εκτελών χρέη αρχηγού της 
αντιπολίτευσης της Νέας Νότιας Ουα-
λίας Michael Daley δήλωσε ότι ενώ η 
κα Berejiklian δεν έχει «καμία εξουσία 
να αναγκάσει οποιονδήποτε να παραι-
τηθεί», ο κ. Maguire δεν θα πρέπει να 
παραμείνει στη θέση του μέχρι τις εκλο-
γές τον Μάρτιο. Ο κ. Maguire, ο οποίος 
κατείχε την θέση από το 1999, ζήτησε 
συγγνώμη γιατί προκάλεσε «αγωνία και 
αμηχανία» στο κόμμα και αρνήθηκε ότι 
είχε λάβει ποτέ ή μοιράστηκε οποιαδή-
ποτε προμήθεια από τη διαμεσολάβηση 
που έκανε με τον κ. Hawatt για να πά-
ρει το ακίνητο ο κινέζος επενδυτής.

Μεινετε στο σπιτι αν εισαστε αρρωστοι

Κανετε εμβολιο γριππης

Φτερνιζεστε στoν αγκωνα σας

Πλενετε τα χερια σας

Ειναι στο χερι σας η προληψη 
health.nsw.gov.au/flu M
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ΤΗΝ ΓΡΙΠΠΗ
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διοργανώνει

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 @ 7.00 μμ

στο Μυτιληναϊκό Σπίτι 
225 Canterbury Road, Canterbury

Ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα με 
τον ΤΑΣΟ ΛΑΜΠΡΟΥ Μπουζούκι , Τραγούδι και DJ 

Τιμή εισιτηρίου: $50 για μεγάλους, $20 για παιδιά 
(με πλούσιο φαγητό, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά)

ΌΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εγκαίρως 

τηλεφωνώντας στους: 
Πήτερ Ψωμά 0402207546

Δημήτρη Μπαρμακέλλη 0420 996 377
Στήβ Παπαδάκη 0412 916 199

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

διοργανώνει

Το Σάββατο 28 Ιουλίου, 
στις 7:00 μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Στο Μυτιληναϊκό Σπίτι
225 Canterbury Road, Canterbury

Για τα εισιτήριά σας 
επικοινωνήστε εγκαίρως με τους:
Δημήτρη Μπαρμακέλλη: 0420 996 377
Βίκτωρ Προεστό: 0416213710
Ανδρέα Τσούνη: 0401268888
Ιγνάτιο Καπετανάκη: 0418116110

ΜΕ ΤΟΝ 
DJ Nix Disco

ΟΛΟΙ 
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Τιμή εισιτηρίου: $40 για τους ενήλικες και $20 για παιδιά
(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά


