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Have you considered securing a position next to 
Rookwood Cemetery’s Greek Church?

02 8575 8100
info@rookwoodcemetery.com.au

Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
rookwoodcemetery.com.au

Many families are planning ahead for their funeral services, by securing positions in 
Rookwood’s magnificent Carpenter Avenue Crypts.
Purchasing a crypt today will ease the burden for your family, whilst enabling you to secure a 
future resting place at today’s prices.
Prices starting from $17,505

Ο βουλευτής Daryl Maguire ζητάει τώρα
την προστασία της ιδιωτικής του ζωής

Συνομιλίες Μπίσοπ με τον νέο 
Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Τη Βόρεια Επικράτεια

επισκέπτεται αύριο
ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ

Ένα 11χρονο αγόρι ο μόνος επιζώντας
θανατηφόρου ατυχήματος με τρεις νεκρούς

Ο βουλευτής της ΝΝΟ, Daryl Maguire ζήτησε την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής μετά το θάνατο ενός 
μέλους της οικογένειας του εν μέσω εκκλήσεων να 
τερματίσει την πολιτική του σταδιοδρομία. Σε δήλω-
ση του, ο πρώην κοινοβουλευτικός γραμματέας ανα-
φέρει ότι δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με 
την έρευνα για διαφθορά που οδήγησε στην παραί-
τησή του από το Φιλελεύθερο Κόμμα την περασμένη 
εβδομάδα. «Ένα μέλος της άμεσης οικογένειας του κ. 
Maguire έφυγε από τη ζωή και ο κ. Maguire έχει εί-

ναι μαζί με την οικογένειά του», αναφέρει η δήλωση 
που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη το πρωί. Ο κ. Maguire 
παραιτήθηκε από τους Φιλελεύθερους και τον ρόλο 
του ως κοινοβουλευτικού γραμματέα την περασμένη 
Παρασκευή μετά από έρευνα για διαφθορά που κα-
τέγραψε συνομιλίες του, με έναν τοπικό σύμβουλο, 
συζητώντας πιθανές προμήθειες από συμφωνίες αγο-
ροπωλησιών με έναν πλούσιο κινεζικό επενδυτή. Ο 
προσωρινός πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουα-
λίας, John Barilaro, κάλεσε την περασμένη Τετάρτη 

τον κ. Maguire να εγκαταλείψει το κοινοβούλιο. «Οι 
πολίτες της Wagga Wagga κατέστησαν σαφές ότι θα 
ήθελαν την παραίτηση του, οπότε είναι σαφές ότι ο 
Daryl Maguire θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευ-
τής», δήλωσε ο κ. Barilaro σε δημοσιογράφους στο 
Sydney. Παρά την αυξανόμενη πίεση, έχει μέχρι στιγ-
μής αρνηθεί να αφήσει την έδρα του.

Εντούτοις, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα είναι 
ξανά υποψήφιος στις επόμενες Πολιτειακές εκλογές 
τον Μάρτιο του 2019.

Η υπουργός Εξωτερικών Τζούλι Μπί-
σοπ θα συζητήσει για το εμπόριο και 
την ασφάλεια στην πρώτη της συνά-
ντηση με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών 
της Βρετανίας, Τζέρεμι Χαντ. Οι ετήσι-
ες υπουργικές διαβουλεύσεις Αυστρα-
λίας - Μεγάλης Βρετανίας (AUKMIN) 
θα διεξαχθούν στις 19-20 Ιουλίου, 
δύο εβδομάδες μετά την παραίτηση 
του πρώην υπουργού Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον. 
Η Αυστραλή υπουργός Άμυνας Marise 
Payne και ο υπουργός άμυνας της Βρε-
τανίας Gavin Williamson θα παρακο-
λουθήσουν επίσης τις συνομιλίες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

«Θα συνεργαστούμε με τους Βρετα-
νούς ομολόγους μας σε μια σειρά ζη-
τημάτων που αφορούν στην εξωτερική 

πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια «, 
ανέφεραν η κα Μπίσοπ και η γερουσια-
στής Payne σε κοινή δήλωση.

Ο Μάλκολμ Τέρνμπουλ θα επισκε-
φτεί αυτό το Σαββατοκύριακο μια κοι-
νότητα της Βόρειας Επικράτειας που 
έχει που αντιμετωπίζει σοβαρά προ-
βλήματα στον τομέα της προστασίας 
των παιδιών. Τον Ιούνιο, αποκαλύ-
φθηκε ότι η κυβέρνηση της Βόρειας 
Επικράτειας είχε απομακρύνει 15 παι-
διά από τις οικογένειές τους γύρω από 
το Tennant Creek, αφού διαπιστώθηκε 
ότι δεν ήταν ασφαλή μετά τον βιασμό 
ενός κοριτσιού δύο ετών τον Φεβρου-
άριο. Σε μία συνεδρίαση της Πολιτεια-
κής Βουλής της Βόρειας Επικράτειας, 
αναφέρθηκε επίσης ότι τουλάχιστον 
ένα ακόμη παιδί την εβδομάδα είναι 
θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. «Θα 
κάνω αυτό το ταξίδι για να ακούσω τις 
εμπειρίες των πολιτών και να ενημε-
ρώσω την κοινότητα για τις δράσεις 
που θα αναλάβουμε», δήλωσε ο κ. Τέρ-
νμπουλ. Μαζί με τον πρωθυπουργό θα 
είναι ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, Dan Tehan, ο υπουργός υποθέ-
σεων Αυτοχθόνων Nigel Scullion και 

ο υπουργός της Βόρειας Επικράτειας, 
Michael Gunner. Είναι η πρώτη επί-
σκεψη στην περιοχή από πρωθυπουρ-
γό μετά την επίσκεψη του Malcolm 
Fraser το 1982. Ο δήμαρχος Steve 
Edgington, ο οποίος συναντήθηκε με 
τον κ. Tέρνμπουλ τον Ιούνιο, δήλωσε 
ότι τα βασικά του προβλήματα είναι η 
στέγαση, οι υπηρεσίες προστασίας των 
παιδιών, η κατανάλωση αλκοόλ και 
η ανεργία. «Είμαστε πολύ ικανοποι-
ημένοι που απάντησε τόσο γρήγορα 
στην πρόσκλησή μας, η οποία έγινε 
εξ ονόματος όλων μας στο Tennant 
Creek, και καλωσορίζουμε τον πρω-
θυπουργό στην πόλη μας», δήλωσε ο 
κ. Edgington. Ο κ. Τέρνμπουλ δήλωσε 
ευτυχής που οι τοπικοί ηγέτες έχουν  
ένα «θετικό όραμα» για την οικονομική 
ανάπτυξη. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργα-
σίες για τον συντονισμό των υπηρε-
σιών και της χρηματοδότησης μεταξύ 
των τριών επιπέδων διακυβέρνησης.

Θανατηφόρο ήταν το τελευταίο 
24ωρο στους δρόμους της ΝΝΟ κα-
θώς έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε 
τροχαία. Στο τελευταίο από αυτά,  , ο 
οδηγός και ο επιβάτης μιας Citroen 
και ο οδηγός ενός Ford Falcon σκοτώ-
θηκαν επιτόπου επί της εθνικής οδού 
Monaro στο Michaelago την Τετάρτη. 
Η Citroen τυλίχτηκε στις φλόγες αλλά 
ένα νεαρό αγόρι κατάφερε να επιζήσει 
με μικρούς τραυματισμούς, σύμφωνα 
με την αστυνομία της ΝΝΟ. Το αγόρι 
νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο 
νοσοκομείο της Καμπέρα. Ο αυτοκινη-
τόδρομος μπλοκαρίστηκε και στις δύο 
κατευθύνσεις για 10 ώρες και ξανάνοι-

ξε περίπου στις 9.30 π.μ. χθες. Τρεις 
ακόμη άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαία 
την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων 
δύο ανδρών σε ξεχωριστά ατυχήμα-
τα και μιας γυναίκας. Ένας 74χρονος 
άνδρας σκοτώθηκε αφού το σπορ αυ-
τοκίνητο του βγήκε από την εθνική 
οδό Hume στα περίχωρα του Σίδνεϊ, 
ενώ ένας άλλος άνθρωπος σκοτώθηκε 
στην Κεντρική Ακτή όταν το αυτοκίνη-
το του συγκρούστηκε με ένα SUV στο 
Magenta. Η αστυνομία επιβεβαίωσε 
επίσης ότι μια 89χρονη γυναίκα που 
σκοτώθηκε σε τροχαίο την Τετάρτη το 
απόγευμα.


