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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας awnings, 
αυτόματα ή μη αυτόματα. Κουρτίνες και σίτες.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim Vasales 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
“ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

Πολιούχου της Πάτρας θα γίνει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 με Αρτοκλασία 
στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Newtown, στις 10πμ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Μετά το τέλος της Αρτοκλασίας θα μεταβούμε στην αίθουσα του κτιρίου μας,

180 Unwins Bridge Rd Sydenham, όπου και θα ακολουθήσει 
η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη.

Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, περίπου στη 1μμ θα προσφερθεί  
η πατροπαράδοτη σκορδαλιά, μεζεδάκια, ποτά, αναψυκτικά και γλυκά.

Φίλοι και φίλες της Ενωσης είστε ευπρόσδεκτοι.
Το Δ.Σ. της Ενωσης 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
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O βαρώνος των ναρκωτικών, Τόνι 
Μόκµπελ, ισχυρίζεται ότι η αυστρα-
λιανή κυβέρνηση παραβίασε εν 

γνώσει της τους διεθνείς νόµους, εφόσον 
απαίτησε την έκδοσή του από την Ελλάδα, 
πριν του δοθεί το δικαίωµα άσκησης έφε-
σης κατά της έκδοσής του. Παρ’ όλο που 
οµολόγησε την ενοχή του σε πολλές κα-
τηγορίες που τον επιβάρυναν, ο Μόκµπελ 
άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του σε 
φυλάκιση 30 χρόνων και ζητά να γίνει εκ 
νέου η δίκη του.

Η συνήγορός του, Ντέµπι Μόρτιµερ, δή-
λωσε στο Εφετείο της Μελβούρνης ότι η 
αυστραλιανή κυβέρνηση σε συνεργασία µε 
την ελληνική, συµφώνησαν στην επίσπευ-
ση της έκδοσης του Μόκµπελ το 2008, 

παρ’ όλο που ο ίδιος είχε εκφράσει την 
πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της 
επιστροφής του στην Αυστραλία.

Όπως είναι γνωστό, τον περασµένο Ιού-
λιο το Κακουργιοδικείο Μελβούρνης επέ-
βαλε κάθειρξη 30 στον Μόκµπελ, µε δικαί-
ωµα υποβολής αίτησης για αποφυλάκιση 
µετά από 22 χρόνια. Η καταδίκη του ήταν 
το τελευταίο επεισόδιο στο συγκλονιστικό 
δράµα που εξελίχθηκε µερικώς και στην 
Ελλάδα, όπου κατέφυγε ο καταζητούµενος 
µεγαλέµπορος ναρκωτικών για να ξεφύγει 
από τη ∆ικαιοσύνη.

Υπενθυµίζεται, ότι ο Μόκµπελ είχε απο-
δράσει στην Ελλάδα όπου συνελήφθη από 
την Ελληνική Αστυνοµία και εκδόθηκε 
στην Αυστραλία για να δικαστεί.

Ε νας άντρας από τη Νέα Νότια Ουαλία 
ο οποίος πέθανε πριν 35 χρόνια, εί-
ναι το πρώτο άτοµο στην Αυστραλία 

που αθωώνεται µεταθανάτια. Το Εφετείο 
της Ν.Ν.Ο. ακύρωσε την καταδίκη του Φρέ-
ντερικ ΜακΝτέρµοντ για τη δολοφονία του 
Ουίλιαµ Λάβερς το 1936, υπογραµµίζοντας 
ότι στην προκειµένη περίπτωση η ∆ικαιο-
σύνη δεν ακολούθησε τον σωστό δρόµο και 
διαπράχθηκε κακοδικία.

Ο ΜακΝτέρµοντ πέθανε το 1977 και η οι-

κογένειά του έδωσε µεγάλο δικαστικό αγώ-
να για να καθαρίσει το όνοµά του έστω και 
µεταθανάτια. Ο ΜακΝτέρµοντ είχε συλλη-
φθεί, κατηγορηθεί και βρεθεί ένοχος για τη 
δολοφονία του Λάβερ, δέκα χρόνια µετά το 
έγκληµα. Άσκησε έφεση κατά της καταδίκης 
του στα δύο ανώτερα δικαστήρια της χώρας 
και το 1952 πραγµατοποιήθηκε έρευνα από 
Βασιλική Επιτροπή. Τελικά ο ΜακΝτέρµοντ 
αφέθηκε ελεύθερος αλλά η καταδίκη του 
δεν ακυρώθηκε µέχρι σήµερα.

Οχι πως δεν έχει άφθονα δικά της 
αλλά η Αυστραλία εισάγει κουνού-
πια από την Ινδία και την Αφρική! 

Η εισαγωγή γίνεται για καθαρά επιστηµο-
νικούς λόγους. Το Ινστιτούτο Walter and 
Eliza Hall στο Πάρκβιλ της Μελβούρνης 
θα διαθέσει δεκάδες εκατοµµύρια δολάρια 
µε στόχο την παρασκευή ενός αποτελε-
σµατικού εµβολίου για την καταπολέµηση 
της ελονοσίας. Πιστεύεται πως η ελονοσία 
ευθύνεται για το θάνατο 655.000 ατόµων 
παγκοσµίως το 2010.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΑΘΩΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  

Έφεση κατά της καταδίκης του 
άσκησε ο Τόνι Μόκµπελ

Το Εφετείο τον αθώωσε 
35 χρόνια µετά τον θάνατό του!

Εισαγωγή κουνουπιών από Ινδία κι Αφρική! 


