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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή
Όσιος Σισώης ο μεγάλος
Αύριο Σάββατο
Όσιος Θωμάς ο εν Μαλεώ
Κυριακή
Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς
Δευτέρα
Άγιος Παγκράτιος Ιερομάρτυρας επίσκοπος 
Ταυρομενίας

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ λιακάδα. Η θερμο-
κρασία θα κυμανθεί από 14OC-23OC

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 12, 14, 44, 30, 4, 
11 και Supps 21, 13
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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 Νωρίς τα ξημερώματα της Πέ-
μπτης, στις 4:30 π.μ., ο Colin Tucker 
και η σύζυγός του, κάτοικοι της Κα-
μπέρα, πετάχτηκαν από το κρεβάτι 
τους από έναν τρομακτικό θόρυβο 
από το μπροστινό μέρος του σπιτιού 
τους στο Richardson – το σημείο 
όπου είχε σταματήσει την ξέφρενη 
πορεία του ένα κόκκινο αυτοκίνητο. 
Κανείς δεν τραυματίστηκε. «Μπο-
ρούσαμε να δούμε ότι ένα μέρος του 
τοίχου είχε πέσει, από τον κινητήρα 
ερχόταν ένας θόρυβος σαν φύσημα 
και όταν βγήκαμε έξω μπορούσαμε 
να δούμε ένα κόκκινο αυτοκίνητο 
που βασικά φαινόταν σφηνωμένο 
πάνω στο σπίτι» είπε ο κ. Tucker.  
«[Η πρώτη μου αντίδραση ήταν] “Ω 
Θεέ μου, αυτό είναι τρελό”, και επί-
σης κάτι σαν “δεν γίνεται να συμβαί-

νει σε μένα αυτό ... είναι κάτι που 
βλέπουμε μόνο στις ειδήσεις”».

Ο κ. Tucker είπε ότι ο οδηγός δεν 
ήταν πουθενά, και το Ford Falcon 
είχε μια πινακίδα στο μπροστινό μέ-
ρος –που δεν ταιριάζει με τον τύπο 
του αυτοκινήτου– αλλά όχι και πίσω.

Είχε πέσει πάνω στο γραφείο του, 
όπου εργάζεται ως ανεξάρτητος προ-
γραμματιστής, οπότε ήταν πολύ τυ-
χερός που το περιστατικό δεν συνέ-
βη αργότερα μέσα στη μέρα.

Ο κ. Tucker ήταν επίσης ευγνώ-
μων που ο γιος του δεν ήταν σπίτι.

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός ... η 
γυναίκα μου και η κρεβατοκάμαρά 
μας βρίσκονται στο πίσω μέρος του 
σπιτιού» είπε. «Αλλά ο γιος μου, που 
είναι εδώ τον μισό χρόνο, κοιμάται 
στο υπνοδωμάτιο στην άλλη πλευρά 

[του γραφείου], κι έτσι είμαστε τυχε-
ροί που δεν ήταν εδώ».

Είπε ότι «ανησυχεί λίγο» για τη 
ζημιά στο τελείως κατεστραμμένο 
γραφείο του, αλλά περίμενε να επι-
κοινωνήσει μαζί του η ασφαλιστική 
του εταιρεία, θεωρώντας ότι δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα με τις απαιτούμε-
νες επισκευές.

Κρίνοντας από τα ίχνη των ελα-
στικών, φαίνεται ότι το αυτοκίνητο 
πέρασε από την μπροστινή αυλή του 
γείτονα, ότι έγδαρε το γραμματοκι-
βώτιό τους και έφτασε σε απόσταση 
εκατοστών από το γκαράζ τους. Στη 
συνέχεια, φαίνεται ότι έπεσε ίσια 
πάνω στο σπίτι του κ. Tucker.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας 
της ACT δήλωσε ότι η αστυνομία δι-
εξάγει έρευνες.

Το πρωί της Πέμπτης μια νεαρή φάλαινα, μήκους 8,8 
μέτρων, εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία Tallow, περίπου 
δύο χιλιόμετρα νότια του Cape Byron στη βόρεια Νέα Νό-
τια Ουαλία.

Η ομάδα διάσωσης θαλάσσιων ζώων ORRCA ειδοποιή-
θηκε λίγο πριν από τις 8 π.μ. και άνθρωποι από την υπη-
ρεσία National Parks and Wildlife Services (NPWS), όπως 
και η αστυνομία, έφτασαν στη σκηνή. 

Η Keely Markavino από τη NPWS δήλωσε ότι αναζητού-
σαν τον καλύτερο τρόπο για να απομακρύνουν το νεκρό 
κήτος και να το απορρίψουν αλλού.

«Το βασικό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι δεν θα 
απορριφθεί στην παραλία, επειδή αυτό θα δημιουργούσε 
άλλους κινδύνους. Η περιοχή όπου θα απορριφθεί θα εί-
ναι κατάλληλη» είπε.  Η κ. Markavino δήλωσε ότι η απο-
μάκρυνση της φάλαινας ήταν πρακτικά δύσκολη, και ότι 
η παραλία θα κλείσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
«Είναι μεγάλο ζώο, μπορεί να κυλήσει στις ζώνες του surf, 
οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν όλες οι 
απαραίτητες προφυλάξεις για να μετριάσουμε τους κινδύ-
νους» δήλωσε. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει ενδείξεις 

για παρουσία καρχαριών. Η απομάκρυνση θα γίνει το συ-
ντομότερο δυνατό». Ένα αεροπλάνο που πετά πάνω από 
την περιοχή παρακολουθεί τη θαλάσσια περιοχή προκει-
μένου να ανιχνεύσει την πιθανή προσέγγιση καρχαριών. 
Όσο για την αιτία θανάτου του θηλαστικού, η Dr Elizabeth 
Hawkins από την Dolphin Research Australia δήλωσε ότι 
ήταν πολύ νωρίς για να ξέρουμε πώς πέθανε η νεαρή φά-
λαινα. Είπε ότι δεν υπάρχουν προφανείς αιτίες θανάτου 
ορατές από μια εξωτερική παρατήρηση, ωστόσο θα λη-
φθούν δείγματα για εξετάσεις που αφορούν ιούς, κατανά-
λωση μολυσματικών ουσιών ή οτιδήποτε μπορεί να έχει 
ρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου.

 Η κ. Hawkins δήλωσε ότι η φάλαινα ήταν πιθανό να 
είναι λιγότερο από δύο ετών και να βρισκόταν στην πρώτη 
ή δεύτερη μετανάστευσή της. Τον Οκτώβριο του περασμέ-
νου έτους, μια νεκρή φάλαινα βρέθηκε στην παραλία του 
South Ballina και θάφτηκε σε περίπου 150 μέτρα βάθος 
προτού ξεθαφτεί και μεταφερθεί αλλού, αφού προκάλεσε 
ανησυχίες για τα υγρά που ξεχύνονταν στον ωκεανό από 
το πτώμα του κήτους και την πιθανότητα να προσέλκυσαν 
καρχαρίες.

Μια φωτογραφία από το αρχείο του Κόσμου: O διάσημος ελληνικής καταγωγής Διευθυντής Ορχήστρας Τζορτζ Έλλις σε πρόβα πριν από  
τελευταία μεγάλη συναυλία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ στο City Recital Hall

Αυτοκίνητο συνετρίβη πάνω σε σπίτι στην Καμπέρα

Νεαρή φάλαινα νεκρή εντοπίστηκε στο Baron Bay από την ORRCA 


