
Άλλος ένας Αυστραλός 
συνελήφθη στο Μπαλί 
για διακίνηση ναρκωτικών

Μειώθηκαν στην Αυστραλία 
τα βίαια εγκλήµατα
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Επίθεση λιονταριού σε υπάλληλο 
Εθνικού Πάρκου

Κοσμική δραστηριότητα 
στον ουρανό της Αυστραλίας

Αλλος ένας Αυστραλός 
συνελήφθη στο Μπαλί 
µε την κατηγορία της κα-

τοχής και διακίνησης ναρκωτι-
κών. Πρόκειται για τον 54χρο-
νο Edward Myatt, ο οποίος 
συνελήφθη στο αεροδρόµιο 
του Μπαλί µε την κατηγορία 
της κατοχής ενός περίπου κι-

λού χασίς. Οι αστυνοµικές Αρ-
χές της Ινδονησίας πιστεύουν 
ότι ο 54χρονος είναι µέλος δι-
εθνούς δικτύου λαθρεµπόρων 
ναρκωτικών, που στο παρελθόν 
κατάφερε να περάσει απαρατή-
ρητος µεγάλες ποσότητες ναρ-
κωτικών στο Μπαλί. Ο συλ-
ληφθείς ανακρίνεται από την 

αστυνοµία, η οποία πιστεύει 
ότι οι πληροφορίες που θα δώ-
σει ο 54χρονος θα οδηγήσουν 
στην εξάρθρωση του διεθνούς 
δικτύου. Να σηµειωθεί ότι σύµ-
φωνα µε τους ισχύοντες νόµους 
της Ινδονησίας, ο Myatt αντιµε-
τωπίζει τον κίνδυνο να καταδι-
καστεί σε θάνατο.

O αριθµός των βίαιων 
εγκληµάτων στην Αυ-
στραλία έχει µειωθεί ση-

µαντικά στο 2010 σε σχέση µε 
το προηγούµενο έτος, σύµφωνα 
µε έκθεση του Αυστραλιανού 
Ινστιτούτου Εγκληµατολογί-
ας, µε τίτλο: «Εγκληµατικότητα 
στην Αυστραλία: Γεγονότα και 

Αριθµοί 2011». Συγκεκριµένα, 
η έκθεση δείχνει ότι ο αριθµός 
των ανθρωποκτονιών, µειώθη-
κε από 354 το 1996 σε 260 το 
2010. Η µόνη κατηγορία που 
παρουσιάζει αύξηση σε σχέση 
µε το 2009 είναι αυτή των απα-
γωγών (σηµ: από 564 σε 603). 
Την ίδια περίοδο πάντως, µει-

ώθηκαν σηµαντικά  οι βιασµοί 
και οι βίαιες επιθέσεις.

Τέλος, στην έρευνα αναφέρε-
ται ότι από τους κρατούµενους 
που αποφυλακίστηκαν στο 
2007-2008, το 38% επανέλα-
βαν τα αδικήµατα για τα οποία 
είχαν καταδικαστεί και επέ-
στρεψαν στις φυλακές.

Mε σοβαρά τραύµατα στο 
χέρι µεταφέρθηκε στο νο-
σοκοµείο ένας 42χρονος 

υπάλληλος ο οποίος δέχτηκε επί-
θεση από ένα θηλυκό λιοντάρι στο 
Εθνικό Πάρκο Άγριας Ζωής «Berry 
Springs» στο Ντάργουϊν. Το περι-
στατικό συνέβη την περασµένη 
Παρασκευή, µε τον Peter Davidson 
να τραυµατίζεται όταν δέχτηκε επί-
θεση από µια λέαινα την ώρα που 

αποµάκρυνε αγριόχορτα πολύ κο-
ντά στο κελί του άγριου ζώου. «Ένα 
κορίτσι ήρθε σε µένα και µου είπε 
πως µια από τις λέαινες δάγκωσε 
έναν άνθρωπο», ανέφερε ο Charlie 
Manolis, εκπρόσωπος του Εθνικού 
Πάρκου. «∆ε γνωρίζουµε ακόµα τις 
συνθήκες του ατυχήµατος, ωστό-
σο φαίνεται πως έβαλε το χέρι του 
µέσα στο κελί και η λέαινα του το 
άρπαξε», πρόσθεσε.

Mια µέρα µετά την εµφάνιση 
φωτεινής σφαίρας στη Βρε-
τανία, ένα άλλο φωτεινό 

µετέωρο άγνωστης προέλευσης κα-
ταύγασε τον ουρανό της Αυστραλίας. 
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Herald 
Sun, κάτοικοι της Βικτώριας ανέφε-
ραν ότι ανάµεσα στη βροχή µετεωρι-
τών που έπεφτε σε αρκετά σηµεία, εί-
δαν ένα λαµπρό φως (φωτογραφία) 
να καταυγάζει τον ουρανό, προχθές 
το βράδυ. Η αστυνοµία δέχτηκε ανα-
φορές για την κοσµική δραστηριό-
τητα στον ουρανό της Τασµανίας και 
της περιοχής της Καµπέρας, γύρω 

στις 22:45 προχθές Κυριακή. Η Με-
τεωρολογική Υπηρεσία είπε ότι το 
φαινόµενο ήταν πιθανότατα βροχή 
µετεωριτών, αλλά θα µπορούσε επί-
σης να είναι πτώση από τα αποµει-
νάρια ενός δορυφόρου, που εισήλθε 
στην ατµόσφαιρα της Γης, αν και 
καµιά διαστηµική υπηρεσία δεν έχει 
αναφέρει κάτι τέτοιο.

Η εντυπωσιακή δραστηριότητα 
του νυχτερινού ουρανού ήταν ορα-
τή στο Γουαρναµπούλ, στις Λίµνες 
Έντρανς και στη Μελβούρνη, καθώς 
και στο Ντέβονπορτ, στην Τασµανία 
και την Καµπέρα.

Αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι, 
σας καθιστούμε γνωστό ότι o ετήσιος χορός 

της Παμμεσσηνιακής  Ένωσης έχει προγραμματιστεί 

να εορτάσουμε πανηγυρικώς 
την απελευθέρωση της Καλαμάτας, 23 Μαρτίου 1821

το Σάββατο 10 Μαρτίου και από ώρα 7:30 μ.μ.
στην αίθουσα του Παναρκάδια Κλαμπ, Ashbury

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
και καλαματιανό ξεφάντωμα

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $40

Τηλέφωνα:
Κοροβέση Ντίνα: 9150 4131 

Κορομηλάς Ηλίας: 0416 167 399
Τσαρίδη Ιουλία: 9789 3312

Ο επί των δημοσίων σχέσεων
Κώστας Καποδίστριας 13
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ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
PAMMESSINIAN UNITED of NSW

Ο 54χρονος Edward Myatt 
λίγο µετά τη σύλληψή του 
στο αεροδρόµιο του Μπαλί.

EASTERN SUBURBS FENCING

COLORBOND, TIMBER, 
AUTO GATES ALUMINIUM AND STEEL 

POOL FENCES ALUMINIUM, STEEL 
AND STAINLESS WITH GLASS 

REMOVE YOUR OLD FENCE TO THE TIP
FREE QUOTE • WARRANTY 5 YEAR ALL JOBS 

CONTACT COSTA AND JOHN 0414 273 060 
WORKING HOURS 8AM TO 4PM 13

71
7


