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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή τους και τρία άτο-
µα συνελήφθησαν µετά από συµπλοκή στο 
Claymore στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας την ∆ευτέρα. Η αστυνοµία κλή-
θηκε σε ένα σπίτι στην οδό Leigh περίπου στις 
21:00 καθώς υπήρχαν αναφορές ότι γινόταν 
καυγάς µεταξύ αρκετών ατόµων. Η εκπρόσωπος 
της αστυνοµίας για τα ΜΜΕ, Joanne Elliott, ανέ-
φερε ότι όταν έφτασαν οι αστυνοµικές δυνάµεις 
βρήκαν έναν 33χρονο που είχε χάσει τις αισθή-
σεις του. Ο τραυµατίας οδηγήθηκε στο νοσοκο-
µείο Campbelltown όπου αργότερα κατέληξε. 
“Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του είναι ακόµα 
υπό διερεύνηση. ∆ύο γυναίκες ηλικίας 33 και 
32 ετών συνελήφθησαν στον τόπο του εγκλή-
µατος. Ένας άλλος άνδρας, ο οποίος πιστεύ-
ουµε ότι ήταν γείτονας, συνελήφθη επίσης και 
έχει µεταφερθεί στο νοσοκοµείο για να λάβει τις 
πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς. Παραµένει 
νοσηλευόµενος µε αστυνοµική φρουρα”, είπε η 
κα Elliott.

Η αστυνοµία του Νιούκαστλ συνέλαβε έναν άνδρα και 
τώρα κατηγορείται για παράνοµη οπλοκατοχή, αφού 
φέρεται να οχυρώθηκε µέσα σε ένα δωµάτιο µοτέλ µε 
κοµµένη καραµπίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η 
αστυνοµία κλήθηκε σε µοτέλ της Tudor Street, στο Χά-
µιλτον στις 18:00 προχθες, µετά από πληροφορίες ότι 
ένα άτοµο µε πυροβόλο όπλο είχε οχυρωθεί σε ένα 
από τα δωµάτια. Το µοτέλ εκκενώθηκε και η αστυνο-
µία ήρθε σε επαφή µε τον 24χρονο οπλοφόρο µέσα 
στο δωµάτιο. Ο Αρχιεπιθεωρητής της αστυνοµίας, 
Trevor Shiels, δήλωσε ότι η αστυνοµία κατάφερε να 
αντιµετωπίσει το περιστατικό χωρίς τη χρήση βίας. «Η 

αστυνοµία έµεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστηµα, 
µιλώντας µαζί του και προσπαθώντας να τον ενθαρ-
ρύνει να βγει έξω και να παραδωθεί και τελικά τον 
συνέλαβαν. Είχε µαζί του µαι πριονισµένη καραµπίνα 
διαµετρήµατος 22 χιλιοστών και πυροµαχικά που κα-
τασχέθηκαν. Ο άνδρας µεταφέρθηκε στο αστυνοµικό 
τµήµα του Newcastle, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγο-

ρίες για κατοχή πυροβόλου όπλου. Κανείς δεν τραυµα-
τίστηκε, και αυτό ήταν σίγουρα το θετικό αποτέλεσµα 
από την παρέµβαση µας”, είπε ο κ. Σιλς. Ο άνδρας 
που κατάγεται από το  Jesmond οδηγήθηκε στο Τοπικό 
∆ικαστήριο χθες.
Ο Αρχιεπιθεωρητή Σιλς έχει ευχαρίστησε τους πολίτες 
για τις πληροφορίες σχετικά µε τον δράστη λέγοντας: 
«Κάθε όπλο µέσα που βρίσκεται µέσα στην Κοινότητα 
µας ενέχει σηµαντικούς κινδύνους. Είµαστε ευγνώµο-
νες όταν οι πολίτες µας δίνουν πληροφορίες σχετικά 
µε πυροβόλα όπλα, γιατί θα πρέπει να µαζέψουµε όσα 
περισσότερα µπορούµε”.

Θύµατα τραπεζικών χρεώσεων Ελληνοαυστραλοί στην Ελλάδα

Ο
ι Αυστραλοί συνεχί-
ζουν να πληρώνουν 
υπέρογκα ποσά στα 
µηχανήµατα αυτόµα-

της ανάληψης (ΑΤΜ), και, 
ειδικά, εκείνοι που ταξιδεύ-
ουν σε χώρες του εξωτερικού 
στη διάρκεια των διακοπών 
τους. Φυσικά, αυτό αφορά 
και τις εκατοντάδες χιλιά-
δες των Ελληνοαυστραλών 
που ταξίδεψαν στην Ελλά-
δα τη φετινή χρονιά. Παρά 
τον περιορισµό των αναλή-
ψεων (capital controls), οι 
ξένοι τουρίστες στην Ελλά-
δα µπορούσαν να κάνουν 

κανονικά αναλήψεις από τα 
ΑΤΜ των ελληνικών τραπε-
ζών. Από τον Οκτώβριο του 
2014 µέχρι τον περασµένο 
Οκτώβριο, οι Αυστραλοί τα-
ξιδιώτες πλήρωσαν σχεδόν 
$535,8 εκατ. σε τέλη από 
την µετατροπή συναλλάγ-
µατος και την χρήση ΑΤΜ. 
Επίσης, το 2014 πληρώσανε 
$291 εκατ. για τέλη στις τρα-
πεζικές συναλλαγές. Η χρέ-
ωση από την χρήση ΑΤΜ 
φτάνει έως και τα $6 και 
αφορά κυρίως µηχανήµατα 
που έχουν τοποθετηθεί σε 
αεροδρόµια και κρουαζιερό-

πλοια αλλά και εκείνα που 
βρίσκονται σε χώρες του 
εξωτερικού.  Οι Αυστραλοί 
πλήρωσαν κατά µέσο όρο 
$2,20 το 2014, καθώς πολ-
λοί εξακολουθούν να ελέγ-
χουν το υπόλοιπο του λογα-
ριασµού τους ή να κάνουν 
ανάληψη µετρητών από τα 
ΑΤΜ. Σε ποσοστό το ποσό 
αυτό κυµαίνεται από 2% έως 
5% ανάλογα το ποσό της 
ανάληψης. Ωστόσο, εκπρό-
σωπος των αυστραλιανών 
τραπεζών τονίζει ότι το ποσό 
από τις χρεώσεις των τραπε-
ζικών συναλλαγών είναι το 

µικρότερο από το 1991. Σ’ 
αυτό έχει συµβάλει και το γε-
γονός ότι πολλοί Αυστραλοί 

χρησιµοποιούν τις εφαρµο-
γές (apps) στα κινητά τους ή 
µέσω διαδικτύου.

Εξιχνιάστηκαν δύο διαρρήξεις στο Casino

Κρατούσαν 8χρονο φυλακισµένο δίπλα σε χασισοφυτεία

Κλείστηκε µε κοµµένη καραµπίνα κλεισµένος σε δωµάτιο µοτέλ

Ένας νεκρός µετά από  
συµπλοκή στο Ν∆ Σίδνεϊ

Ένας άνδρας και µια γυναίκα συνελήφθησαν, ύστερα από 
έρευνα της αστυνοµίας και κατηγορούνται ως δράστες σε 
δύο ξεχωριστές διαρρήξεις που έγιναν τον περασµένο µήνα 
στη βόρεια ακτή. Στις 12 ∆εκεµβρίου, τρεις άνδρες φέρε-
ται να εισέβαλαν σε σπίτι στο προάστιο Casino, οπλισµένοι 
µε µια σύριγγα και ένα τσεκούρι. Η αστυνοµία αναφέρει 
ότι επιτέθηκαν στον 42χρονο κάτοικο του σπιτιού και του 
έκλεψαν µετρητά. Στις 30 ∆εκεµβρίου, σε ένα δεύτερο πε-
ριστατικό, πυροβόλα όπλα και πυροµαχικά εκλάπησαν από 
ένα υπόστεγο στο Kyogle. Ένας 41χρονος άνδρας έχει συλ-
ληφθεί σε σχέση µε τα εγκλήµατα και έχει χρεωθεί µε οκτώ 
αδικήµατα. Μια 40χρονη γυναίκα κατηγορείται επίσης για 
τρία αδικήµατα. Έχει αφεθεί ελεύθεροι µε εγγύηση και θα 
παρουσιαστούν στο Τοπικό ∆ικαστήριο στις 27 Ιανουαρί-
ου. Οι έρευνες της αστυνοµίας συνεχίζονται.

Και µια δεύτερη γυναίκα συνελήφθη 
από την αστυνοµία και κατηγορείται 
για την υπόθεση ναρκωτικών που 
ανακαλύφθηκαν δίπλα σε ένα υπό-
στεγο στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία. 
Κατά την έρευνα η αρχές είχαν ανα-
καλύψει ένα 8χρονο παιδί κλειδωµέ-
νο στο υπόστεγο. Η γυναίκα είναι το 
τέταρτο άτοµο που συνελήφθη µετά 
την αποκάλυψη του περιστατικού στις 
18 ∆εκεµβρίου. Αντιµετωπίζει κατη-
γορίες που σχετίζονται µε ναρκωτι-
κά και όπλα τα τέλη αλλά όχι µε τον 
εγκλεισµό του παιδιού. Τον περασµέ-
νο µήνα, η αστυνοµία συνέλαβε τρία 
άτοµα και εντόπισε  περισσότερα από 
200 φυτά κάνναβης στο Elands, κοντά 

στο Ταρί. Στο αγρόκτηµα εντόπισαν 
φυτεία υδροπονικής κάνναβης και 
ένα 8χρονο αγόρι που παρέµενε κλει-
δωµένο σε ένα υπόστεγο για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια 
αρκετών εβδοµάδων. ∆ύο άνδρες, 
ηλικίας 19 και 28 ετών, και µια γυ-
ναίκα 26ετών κατηγορήθηκαν για την 
καλλιέργεια µεγάλης ποσότητας κάν-
ναβης. Η αστυνοµία που έψαχνε ακό-
µη δύο άτοµα που εµπλέκονταν στην 
υπόθεση δήλωσε ότι συνέλαβε µια 
ακόµη 25χρονη γυναίκα στο Gosford 
την παραµονή της Πρωτοχρονιάς και 
εξακολουθεί να αναζητά και πέµπτο 
άτοµο που σχετίζεται µε την υπόθεση 
και ζούσε στο αγρόκτηµα.




