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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή
Άγιος Ευσέβιος
Αύριο Σάββατο
Αγία Αγριππίνα
Κυριακή
Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρό-
μου και Βαπτιστού
Δευτέρα
Αγία Φεβρωνία

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ τοπικές νεφώσεις. Η 
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9OC-18OC

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  31,39,37, 3, 21, 
29 και Supps 19,30
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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

∆ίπλα στον αγαπηµένο της σύζυγο και
πλαισιωµένη από δεκάδες φίλους και συγγε-
νείς, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα , γιόρ-
τασε πρόσφατα στο Κλαµπ της Κυπριακής
Κοινότητας τα 80α γενέθλια της η κα Ευδο-
κία Κουσπακίδη. Την οποία βλέπουµε,
µπρός στην τουρτα των γενεθλίων να δέχεται
το φιλί του αχώριστου επί ...... χρόνια συν-

τρόφου της ∆ηµήτρη (Τζιµ) Κουσπακίδη και
να ποζάρει µαζί του και µε τα δυό τους παι-
διά, για µια αναµνή-στική φωτογραφία του
εορτασµού. Ο κ. Κουσπακίδης, ως γνωστόν
είναι ένας αγέραστος αστέρας της πίστας και
µεταξύ των χορών που εκτελεί - πάντα κατα-
χειροκροτούµενος - κυριαρχεί το δηµοφιλές
“Ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας”!!

Το ζεϊµπέκικο στα γενέθλια της Ευδοκίας

Πουλούσαν σε Αυστραλούς σκληρό
πορνογραφικό υλικό με το παιδί τους
Η Αυστραλιανή Αστυνομία έδωσε στους Ουκρανούς 
αστυνομικούς μια ζωτική πληροφορία που οδήγησε 
στη σύλληψη ενός ζευγαριού το οποίο φέρεται να βι-
ντεοσκοπούσε επανειλημμένα σεξουαλικές επαφές με 
την τετράχρονη κόρη τους.
Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
ο άντρας, 29 ετών, και η 30χρονη γυναίκα, οι οποί-
οι θεωρούνται ξαδέλφια, πωλούσαν σε κρυπτογραφη-
μένη απευθείας μετάδοση πορνογραφικά βίντεο με το 
παιδί τους για 70 έως 140 δολάρια, σε αρρωστημένους 
πελάτες στην Αυστραλία και την Ασία.
Το ζευγάρι συνελήφθη και κρατείται στην Ουκρανία, 
ενώ η αστυνομία κατέσχεσε βίντεο, φωτογραφίες και 
σεξουαλικά σύνεργα.
Σύμφωνα με το κανάλι TSN της Ουκρανίας, οι Αυστρα-
λοί ερευνητές εντόπισαν έναν κωδικό ταυτοποίησης σε 
ένα αρρωστημένο βίντεο με ένα τετράχρονο κορίτσι σε 
ξεκάθαρα σεξουαλικές σκηνές με τους γονείς της.
Ο κώδικας οδήγησε την αστυνομία της Ευρώπης σε 
μια αλυσίδα καταστημάτων στην περιοχή Πολτόβα της 
Ουκρανίας, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να 
βρουν το ζευγάρι εκεί.
«Οι Αυστραλοί συνέχισαν να πιέζουν τους Ουκρανούς 
συναδέλφους τους –προτρέποντάς τους να ψάξουν πε-
ρισσότερο–, επειδή από την ίδια πηγή επαναφορτώ-
θηκαν και νέα βίντεο με κάποιο άγνωστο μικρό παιδί» 
ανέφερε η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets.
Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε στα ουκρανικά 
ΜΜΕ ότι το ζευγάρι είναι «το απόλυτο κακό».
Η αστυνομία τελικά εντόπισε το ζευγάρι εκατοντάδες χι-
λιόμετρα μακριά από την Πολτόβα, στο Kryvyi Rih, μια 
πόλη στην περιοχή του Dnipropetrovsk της Ουκρανίας, 

όπου μετακινούνταν συστηματικά κάθε τρεις μήνες.
Οι δραματικές αστυνομικές καταγραφές της σύλληψης 
δείχνουν τους αστυνομικούς να ανακρίνουν τον ύπο-
πτο σε επιδρομή στο σπίτι τους, ενώ η γυναίκα αγκα-
λιάζει την κόρη της σε ένα κρεβάτι.
Μετά από νοσοκομειακό έλεγχο, το μικρό κορίτσι στάλ-
θηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Οι γονείς κρατούνται 
για δύο μήνες εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.
Η δικηγόρος Ekaterina Malykhina είπε ότι το κορίτσι 
ήταν ταραγμένο. «Ήταν χαμένη, δεν μιλούσε σε κανέ-
ναν» δήλωσε. «Τώρα μιλάει με παιδιά, έκανε κάποιους 
φίλους και τους εμπιστεύεται».
Δεν είναι ακόμη γνωστό αν έχουν συλληφθεί και οι 
Αυστραλοί πελάτες του ζεύγους.
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