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AΦΡΙΚΑΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Eπικοινωνήσετε µαζί του για 
θέµατα σχέσεων, ερωτικά, 

γάµου, εργασιακά προβλήµατα, 
µαύρη µαγεία κ.α.

100% επιτυχία και πληρωµή 
αφού δείτε αποτέλεσµα
Mobile: 0452 007 975

https://voyant86.wixsite.com/site

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Homemade Greek style 

BBQ για σουβλάκι και 
κοντοσούβλι 

µε ηλεκτρικό µοτέρ. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες τηλεφωνήστε 

(02) 9708 6435. 

Tα συγχαρητήρια της Αυστραλίας για 
τη γέννηση του βασιλικού µωρού 
Ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον και ο ηγέτης των Εργατικών Μπίλ Σόρτεν 
συνεχάρησαν τον ∆ούκα και τη ∆ούκισσα του Sussex για τη γέννηση του 
γιου τους. Το µωρό που είναι το έβδοµο στην γραµµή διαδοχής του θρόνου, 
γεννήθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες της ∆ευτέρας (ώρα Βρετανίας) και ζύ-
γιζε 3,26 κιλά. «Θερµά συγχαρητήρια στον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, τη 
∆ούκισσα του Sussex, για τη γέννηση του παιδιού τους «, δήλωσε χθες ο κ. 
Μόρισον και πρόσθεσε «Το να γίνεις γονιός είναι µια από τις µεγαλύτερες 
χαρές της ζωής!» Τα συγχαρητήρια του εξέφρασε και ο κ. Σόρτεν. «Η Χλόη 
και εγώ είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για τον Χάρι και τη Meghan. Είναι 
ένα υπέροχο ζευγάρι και θα είναι θαυµάσιοι γονείς», ανέφερε. Ο Πρίγκιπας 
Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι περιµένουν µωρό την πρώτη ηµέρα της 
επίσκεψής τους στην Αυστραλία τον Οκτώβριο.

Ανάκαµψη για τις εξαγωγές αυστραλιανού 
σιδηροµεταλλεύµατος

Προσφυγή Πάλμερ στο Ανώτατο Δικαστήριο: Ζητάει 
να αλλάξουν οι κανόνες της ημέρας των εκλογών
ΟClive Palmer θέλει να απα-

γορεύσει στην Αυστραλια-
νή Εκλογική Επιτροπή να 
δόσει στη δηµοσιότητα τα 

αποτελέσµατα µέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η εκλογική διαδικασία σε 
όλη τη χώρα. Με αυτό τον τρόπο 
πιστεύει δεν θα επηρεαστούν ψη-

φοφόροι που δεν έχουν ψηφίσει 
ακόµη. Εάν η προσφυγή του γίνει 
δεκτή, οι ψηφοφόροι θα περιµέ-
νουν αρκετές επιπλέον ώρες πριν 
µάθουν τα πιθανά αποτελέσµατα. 
Οι δικηγόροι του κ. Palmer ζητούν 
να δηµοσιεύονται µόνο τα βασικά 
αποτελέσµατα µέχρι τις 9.30 µ.µ. 

AEST την ηµέρα των εκλογών 
µετά το κλείσιµο των τελευταίων 
εκλογικών τµηµάτων στη ∆υτική 
Αυστραλία.
Ο κ. Palmer υποστηρίζει ότι η 
δηµοσίευση λεπτοµερέστερων 
στοιχείων νωρίτερα το βράδυ θα 
µπορούσε να επηρεάσει τους πο-

λίτες που µέχρι εκείνη την ώρα 
δεν έχουν ψηφίσει. Ο δισεκατοµ-
µυριούχος πολιτικός ανησυχεί 
για το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι 
της ∆υτικής Αυστραλιας ενδέχεται 
να επηρεαστούν από την απόδο-
ση των υποψηφίων του Ηνωµέ-
νου Αυστραλιανού Κόµµατος στις 
ανατολικές Πολιτείες. Ωστόσο, οι 
δύο υποψήφιοι που εµφανίζονται 
µε τα πρώτα αποτελέσµατα είναι 
σχεδόν πάντοτε από τους Εργατι-
κούς και τον Συνασπισµό και όχι 
από τα µικρότερα κόµµατα ή τους 
ανεξάρτητους. Οι δικηγόροι του κ. 
Πάλµερ υποστηρίζουν ότι αυτή η 
πρακτική ευνοεί τα µεγάλα κόµµα-
τα. Ο David Jackson QC δήλωσε 
τη ∆ευτέρα ότι οι ψηφοφόροι θα 
µπορούσαν να παρασυρθούν από 
το πιθανό τελικό αποτέλεσµα και 
να ψηφίσουν για όποιο κόµµα 
φαίνεται ότι θα κερδίσει τις εκλο-
γές.

Oι εξαγωγές αυστραλιανού σιδηρο-
µεταλλεύµατος ανέκαµψαν τον πε-
ρασµένο Απρίλιο, µετά το πλήγµα 
που δέχθηκαν λόγω του κυκλώνα 
Veronica στο δυτικό τµήµα της Αυ-
στραλίας το οποίο παρεµπόδισε τις 
εργασίες στα ορυχεία και οδήγησε 
σε προσωρινό κλείσιµο λιµένων. 
Οι εξαγωγές σιδηροµεταλλεύµατος 
από την Αυστραλία άγγιξαν τους 
69,1 εκατ. τόνους τον Απρίλιο του 
2019, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 
κατά 20% σε σχέση µε τον περασµέ-
νο Μάρτιο. Για το πρώτο τετράµηνο 
του 2019 η Αυστραλία εξήγαγε πε-
ρίπου 259 εκατ. τόνους σιδηροµε-
ταλλευµάτων, συγκριτικά µε τους 

280 εκατ. τόνους την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Ωστόσο η αύξη-
ση των αυστραλιανών εξαγωγών 
δεν µπόρεσε να αντισταθµίσει τις 
µειωµένες εξαγωγές σιδηροµεταλ-
λευµάτων από την Βραζιλία λόγω 
της κατάρρευσης του ορυχείου 
Brumadinho τον περασµένο Ιανου-
άριο. Τον περασµένο Φεβρουάριο 
οι εξαγωγές βραζιλιάνικου σιδη-
ροµεταλλεύµατος κυµάνθηκαν σε 
24,9 εκατ. τόνους, µειωµένες συ-
γκριτικά µε τους 30,1 εκατ. τόνους 
του περασµένου Ιανουαρίου, σύµ-
φωνα µε την Refinitiv. Τον Μάρτιο 
οι εν λόγω εξαγωγές άγγιξαν τους 
23,5 εκατ. τόνους, ενώ τον Απρί-

λιο µειώθηκαν περαιτέρω, κατά 
20%, φτάνοντας τους 18,7 εκατ. 
τόνους, το χαµηλότερο µηνιαίο 
επίπεδο από τότε που η Refinitiv 
ξεκίνησε να συλλέγει αντίστοιχα 
στοιχεία (Ιανουάριος 2015). Για το 
πρώτο τετράµηνο του 2019 οι εξα-
γωγές της Βραζιλίας κυµάνθηκαν 
στους 97,2 εκατ. τόνους, συγκριτι-
κά µε τους 111,9 εκατ. τόνους την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η 
συνολική µείωση των εξαγωγών 
των δύο µεγαλύτερων παραγωγών 
σιδηροµεταλλευµάτων του κόσµου 
ανήλθε σε 35,7 εκατ. τόνους τους 
πρώτους τέσσερις µήνες του τρέχο-
ντος έτους.

Επιδηµία γρίπης, κάντε το εµβόλιο λένε οι γιατροί
Μεγάλη αύξηση στον αριθµό των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων γρίπης 
καταγράφεται για την περίοδο των τελευταίων έξι µηνών. Τουλάχιστον 
40.000 εργαστηριακά επιβεβαιωµένες περιπτώσεις γρίπης είχαµε το 
2019, αριθµός περίπου τριπλάσιος από τον συνηθισµένο αριθµό που κα-
ταγράφεται την ίδια περίοδο σε προηγούµενα έτη. Ο καθηγητής William 
Rawlinson δήλωσε ότι ο αριθµός των περιπτώσεων θα µπορούσε να κα-
ταλήξει να είναι υψηλότερος από του 2017. Οι αριθµός δεν αντικατοπτρί-
ζει τον σύνολο των ασθενών καθώς οι περισσότεροι δεν πάνε στο γιατρό. 
Ο καθηγητής Rawlinson ανέφερε ότι περίπου δύο εκατοµµύρια άνθρωποι 
θα µολυνθούν από τη γρίπη και οι ειδικοί αναµένουν ότι θα υπάρξουν 
περίπου 4,000 θάνατοι λόγω επιπλοκών που σχετίζονται µε τη γρίπη.




