
Yπό κράτηση τέθηκε ο τα-
χυδρομικός υπάλληλος 
που συνελήφθη προχθές 

με την κατηγορία του λαθρε-
μπόριου όπλων. Συγκεκρι-
μένα, ο 30χρονος Άντριου 
Μπότρος, κατηγορείται ότι 
εισήγαγε παράνομα στη χώρα 
150 πιστόλια Glock από τις 25 
Αυγούστου 2011. Επιβαρύνε-
ται δε με επτά κατηγορίες για 
λαθρεμπόριο και παράνομη 
πώληση όπλων, καθώς επίσης 
και για κατάχρηση $37.000 
από το Αυστραλιανό Ταχυδρο-
μείο. Πρόκειται να προσαχθεί 
στο Κεντρικό Δικαστήριο του 
Σίδνεϊ στις 9 Μαϊου.

Η αστυνομία συνέλαβε άλ-
λους δύο άντρες με την κατη-
γορία της ανάμειξης σε διεθνές 
δίκτυο λαθρεμπόρων όπλων.
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Πυρηνικά απόβλητα σε περιοχές ιθαγενών 

Υπό κράτηση τέθηκε ο ταχυδρομικός υπάλληλος

Νέα τροπή στην υπόθεση του μωρού 
που βρέθηκε νεκρό σε πλυντήριο

Δύο παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι 
όπου βρέθηκε νεκρός ένας 35χρονος

Νόμο για τη δημιουργία 
της πρώτης «χωματερής 
πυρηνικών αποβλήτων» 

πέρασε η κυβέρνηση Γκίλαρντ, 
παρά τις έντονες αντιδράσεις 
των περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων και των αυτοχθόνων.

Το «πράσινο φως» της Γε-
ρουσίας στο νομοσχέδιο για τη 
διαχείριση των ραδιενεργών 
αποβλήτων ανοίγει το δρόμο 
για την υλοποίηση του αμφιλε-
γόμενου σχεδίου αποθήκευσης 
πυρηνικών αποβλήτων στον 
σταθμό Muckaty, σε κεντρικές 
περιοχές της Βόρειας Επικρά-
τειας, όπου ζουν ιθαγενείς. 
Παρά τη συνεχιζόμενη δικα-
στική διαμάχη σχετικά με τη 
νομιμότητα του εγχειρήματος, 
το κυβερνών Εργατικό Κόμμα 

κέρδισε τη στήριξη της συντη-
ρητικής αντιπολίτευσης και 
κατάφερε να περάσει το νομο-
σχέδιο. Σήμερα τα πυρηνικά 
απόβλητα της ιατρικής βιομη-
χανίας και της βιομηχανίας 
εξορύξεων στην χώρα αποθη-
κεύονται προσωρινά σε πανε-
πιστήμια, νοσοκομεία, γραφεία 
και εργαστήρια. Προχθές, ημέ-
ρα ψήφισης του νομοσχεδίου, 
έξω από το κτίριο της Γερουσίας 
πραγματοποιήθηκαν μεγάλες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, 
με αποτέλεσμα να διακοπεί για 
αρκετές φορές η διαδικασία. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
πρόσφατης ιατρικής έρευνας, η 
μεταφορά πυρηνικών αποβλή-
των σε μακρινές αποστάσεις 
εγκυμονεί κινδύνους για τη δη-

μόσια υγεία. Εκφράζοντας την 
αντίθεσή του στο νομοσχέδιο, 
ο γερουσιαστής των Πρασίνων, 
Scott Ludlam, ανέφερε ότι η χω-
ματερή πυρηνικών αποβλήτων 
σχεδιάζεται σε σεισμόπληκτη 
ζώνη, που πλημμυρίζει συχνά, 
ενώ τόνισε ότι τα ραδιενεργά 
απόβλητα θα μεταφέρονται από 
πολύ μακρινές αποστάσεις και 
ότι το έργο, το οποίο έχει προ-
καλέσει μεγάλες αντιδράσεις 
σε όλη τη χώρα, δεν δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας.  Ση-
μειώνεται ότι με τροποποίηση 
που πέρασε στο νομοσχέδιο ο 
γερουσιαστής Ludlam απαγο-
ρεύεται η εισαγωγή και η ενα-
πόθεση πυρηνικών αποβλήτων 
ξένων χωρών στη σχεδιαζόμε-
νη χωματερή.

Nέα τροπή πήρε προχθές η 
υπόθεση του νεογέννητου 
που βρέθηκε νεκρό σε πλυ-

ντήριο. Εκπρόσωπος της αστυνο-
μίας του Μπρίσμπαν δήλωσε ότι η 
μητέρα του νεογέννητου αρχικά είχε 
υποστηρίξει ότι δεν ήταν δικό της το 
παιδί. Από τις προκαταρκτικές έρευ-
νες που έχουν γίνει, όμως, έχει εξα-
κριβωθεί ότι το νεκρό μωρό ανήκε 
στην 35χρονη γυναίκα, η οποία έχει 

κι άλλα παιδιά. «Το νεογέννητο κορι-
τσάκι είχε γεννηθεί λίγα λεπτά πριν 
πεθάνει μέσα στο πλυντήριο», τόνισε 
ο ίδιος εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε 
πλυντήριο σπιτιού στο προάστιο 
Bald Hills του Μπρίσμπαν την Ημέ-
ρα της Αυστραλίας. Η αστυνομία πε-
ριμένει ακόμη τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων DNA που έχουν γίνει σε 
μάνα και νεογέννητο.

Δύο παιδιά βρίσκονταν στο 
σπίτι του βορειοδυτικού Σίδ-
νεϊ, όπου βρέθηκε νεκρός 

προχθές βράδυ με μια σφαίρα στο 
κεφάλι, ένας άντρας ηλικίας περίπου 
35 χρόνων. Το πτώμα του 35χρονου 
βρέθηκε σε λίμνη αίματος σε δωμά-
τιο της κατοικίας επί της Winbourne 

Street στο West Ryde γύρω στις 21:00 
της Τετάρτης. Την ώρα εκείνη, στο 
σπίτι βρίσκονταν δύο παιδιά και οι 
γονείς τους. Εκπρόσωπος της αστυ-
νομίας είπε ότι το θύμα είχε πάει στο 
σπίτι για επίσκεψη και ότι υπάρχουν 
υποψίες πως αυτοκτόνησε. Οι έρευ-
νες της αστυνομίας συνεχίζονται.

Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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A.G. IMPORTERS • Ari Georgopoulos
Importers of Fine Olives & Olive Oil
14 Wycombe Street • Epping • NSW 2121
Tel.: (02) 9869 7817 • Mob.: 0405 655 018

Oι αυθεντικές ελιές
και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης (Π.Ο.Π.)

Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο
& Εξτρα παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π.
Στον τόπο που είναι φημισμένος για τις ελιές του, θεωρούμε χρέος 
μας να φτιάχνουμε το πιο καλό ελαιόλαδο που μπορεί να υπάρξει. 
Αυτό είναι το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο της Ένωσης Μεσση-
νίας. Έντονο πρασινωπό χρώμα, φρουτώδες άρωμα, γεμάτη γεύ-
ση με ελαφρά πικάντικη διάθεση, συνθέτουν αυτό τον μοναδικό 
τους χαρακτήρα. Πλούσια σε μονοακόρεστα και αντιοξειδωτικά, 
είναι πολύτιμοι σύντροφοι της υγείας του ανθρώπου. Διατίθεται 
σε συσκευασίες γυάλινες των 250, 500, 750ml και 1lt σε διάφανο 
και σκούρο μπουκάλι καθώς και σε μεταλλικό δοχείο 5lt.

Ελιά Καλαμάτας! Η απόλυτη ελιά! Φυσική, καστανόμαυρη, δυ-
ναμική και χυμώδης! «Ψημένη» στην άλμη που φτιάχνεται από 
θαλασσινό αλάτι και «βαπτισμένη» στο κρασόξυδο, αποκτά μια 
χαρακτηριστική ελαφρά φρουτώδη γεύση. Αν και είναι ώριμη 
από το δέντρο ακόμα, μαζεύεται με το χέρι για να προστατεύεται 
η ευαίσθητη σάρκα της. Τι πιο σπουδαίο για μια ελιά, να είναι 
αυθεντική ελιά Καλαμάτας, από την Ένωση Μεσσηνίας! Οι ελιές 
συσκευάζονται σε άλμη με φυσικό ξύδι και χωρίς συντηρητικά

Ελιές Καλαμάτας Π.Ο.Π.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
13
72
0

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
(Coaching College)

360 Homer St. EARLWOOD – 175 Alison Rd. RANDWICK
9314 5550 – 0412 645 615

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ για τις τάξεις 11 και 12.

Άριστα αποτελέσματα κάθε χρόνο στο HSC (από το 1983)
Διδάσκει προσωπικά ο καθηγητής κος  Άγγελος Καθρεπτάκης,

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Lecturer στο UNSW. 13
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