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Tο πιστόλι που ανήκε στον ∆αν 
Κέλι, αδελφό του ληστή Νεντ Κέλι, 
πουλήθηκε προχθές σε δηµοπρα-

σία που έγινε στη Μελβούρνη, έναντι 
$122,000.

Το πιστόλι, ινδικής κατασκευής, αγό-

ρασε ανώνυµος συλλέκτης. Είχε ανακα-
λυφθεί το 1900 από έναν οπλοποιό του 
Ροκχάµπτον, ο οποίος τυχαία ενώ το κα-
θάριζε, πρόσεξε ότι το όνοµα του Νταν 
Κέλι ήταν χαραγµένο στη λαβή, µε την 
ηµεροµηνία 1876.

Eνας 45χρονος οµογενής από την Αυ-
στραλία, που κατηγορείται για απάτη 
τριών εκατοµµυρίων δολαρίων, υπο-

στηρίζει πως έχει πέσει θύµα της Υπηρεσίας 
∆ίωξης Εγκλήµατος της Νέας Ζηλανδίας.

Πρόκειται για τον Λοίζο Μιχαήλ ο οποί-
ος ισχυρίζεται ότι η αστυνοµία δεν έχει 
στοιχεία σε βάρος του και έχει «δασκαλέ-
ψει» 50 µάρτυρες να πουν «το ίδιο παρα-
µύθι» εναντίον του.

Ο Λοίζος βαρύνεται µε 31 κατηγορίες 
για υπεξαίρεση τριών εκατοµµυρίων δο-

λαρίων. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο 
οµογενής, που του άρεσε να τον φωνάζουν 
«φαντοµά», παρουσιαζόταν ως επιχειρη-
µατίας στα θύµατά του και τα εξαπατούσε 
αποσπώντας τους «τεράστια ποσά». Όταν 
διατυπώθηκαν οι σε βάρος του κατηγορίες 
ο Λοϊζος έφυγε από τη Νέα Ζηλανδία και 
συνελήφθη αργότερα στο Γκολντ Κόουστ 
του Κουίνσλαντ, µετά από ανθρωποκυνη-
γητό πολλών ηµερών.

Αυτές τις ηµέρες διεξάγεται η δίκη του στο 
Ανώτερο ∆ικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας.

O πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτρο-
πής Κατά της ∆ιαφθοράς (ICAC), που 
διενεργεί έρευνες στις καταγγελίες 

που έχουν γίνει σε βάρος των πρώην Εργα-
τικών υπουργών της Ν.Ν.Ουαλίας, Ίαν Μα-
κΝτόναλντ και Έντι Οµπέιντ, άφησε να εν-
νοηθεί προχθές ότι έχουν γίνει απειλές σε 
βάρος ενός µάρτυρα. Ο κ. David Ipp, προ-
ειδοποίησε παράλληλα ότι αν βρεθεί ένοχο 
κάποιο άτοµο ότι απείλησε ή προσπάθησε 
να δωροδοκήσει µάρτυρα που καταθέτει 
ενώπιον της Επιτροπής, θα βρεθεί αντιµέ-
τωπο µε ποινή κάθειρξης πέντε χρόνων. Ο 
πρόεδρος της ICAC δεν ονόµασε τον µάρ-

τυρα, αλλά ούτε αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
απειλές που έγιναν εναντίον του.

Όπως είναι γνωστό, η Επιτροπή διενερ-
γεί έρευνες στο θέµα της έκδοσης αδειών 
εξόρυξης µεταλλευµάτων στο Μπάϊλογκ 
Βάλεϊ από τον τότε υπουργό Ίαν ΜακΝτό-
ναλντ, το 2008, και πώς ωφελήθηκε από 
την απόφαση αυτή ο κ. Οµπέιντ.

Στο µεταξύ, η πολιτειακή κυβέρνηση κα-
ταψήφισε πρόταση που κατέθεσε στη Βου-
λή το κόµµα των Οικολόγων, µε την οποία 
ζητούσε την ακύρωση των αδειών που 
δόθηκαν για εξόρυξη µεταλλευµάτων στην 
περιοχή.

$122,000 για το πιστόλι 
του αδελφού του Νεντ Κέλι

Ο Έλληνας «φαντοµάς» 
ισχυρίζεται ότι είναι αθώος

ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ 31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ ή ΧΩΡΟΣ
για αποθήκευση αρχείων γραφείου

4-5 τετραγωνικά μέτρα ή και μεγαλύτερο
κατά προτίμηση κοντά σε συγκοινωνία
σε οποιαδήποτε περιοχή του Σίδνεϊ.
Ενοίκιο μέχρι $50 την εβδομάδα
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Ο Γιάννης Σπανέλλη κι ο Γιώργος Τσερδάνης

ΣαΣ προΣκαλούν Στο ΕτήΣιο ΓλΕντι  
των ραδιοφωνικων προΓραμματων

Kefi Ke Balla - Greeks Today
Saturday 24 November 2012 from 7.30 p.m.

Στην μοντέρνα και ευρύχωρη αίθουσα

fix live 588 Princes H’way Rockdale
8μελές Μουσικό Συγκρότημα

Πλούσιο τραπέζι - Υπέροχη ατμόσφαιρα - Σπέσιαλ Καλλιτεχνικό Σόου

588 Princes H’way Rockdale

Εισοδος $58
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0416 214 202 0412 368 923

ECUMENICAL PATRIARCHATE
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

IEΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Εκ των Κεντρικών Γραφείων της Ι. Αρχιεπισκοπής

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών, ότι την Δευτέρα 
26 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος,  

καθ’ ην άγει τα Ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπός 
μας κ.κ. Στυλιανός, θα τελεσθεί η Θ. Λειτουργία μόνον  

εις τον Καθεδρικόν Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Redfern από 08.00-10.30 π.μ.

Την Θ. Λειτουργία θα τελέσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, μετά των άλλων Κληρικών του Σύδνεϋ.

Μετά την Θ. Λειτουργίαν, ο Θεοφιλέστατος θα δεχθεί εκ 
προσώπου του εορτάζοντος Ποιμενάρχου μας τας ευχάς των πιστών 

και θα προσφερθούν κεράσματα.
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sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε / advertising enquiries

Απειλήθηκε µάρτυρας 
στην έρευνα για διαφθορά 

Ο κ. David Ipp


