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Ω ΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΙ ΙΑΖΕΤΑΙ
Ελληνικό  Σουβλάκι – Restaurant

Πλήρης Εξοπλισµός 2 ετών καινούριος
Μεγάλη κουζίνα κατάλληλη για catering

Σάλα 40 ατόµων – 
Εξωτερικός Χώρος 40-50 ατόµων

Σε πολύ καλό σηµείο στο κέντρο του Cairns
Πωλείται ή ενοικιάζεται σε πολύ καλή τιµή 

λόγω µετοίκισης.
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0431 125 376

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Έλληνας αυστραλογεννηµένος, που έχει ζήσει 

και στην Ελλάδα, µε επιστηµονική προϋπηρεσία 

και καλού χαρακτήρος, ζητεί γνωριµία µε Ελληνίδα 

έως 55 ετών (ο ίδιος έχει περάσει τα 60) για σοβα-

ρή σχέση. Ενδιαφερόµενες πρέπει να είναι επίσης 

καλού χαρακτήρα και καλής διάθεσης, χωρίς σο-

βαρά οικογενενειακά βάρη. Τηλεφωνείστε στον κ. 

Τζωρτζ στον αριθµό 0416 381 294, 

για οτιδήποτε θέλετε να µάθετε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ

Πωλείται βάρκα 4,8 µέτρα, 
αλουµινίου µε τρέιλερ, 

µε µηχανή Johnson 40 ίππων
έχει άδεια, σε καλή κατάσταση.

Ο ιδιοκτήτης λόγω ηλικίας 
τη δίνει µε όλον τον εξοπλισµό. 

Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει θα 
την πάρει. Τιµή $7.500 

(διαπραγµατεύσιµη)

Τηλ. 0412 272 903
και ζητήστε τον Γιώργο

Εξελίξεις στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αξίας ενός δισ. δολαρίων

Ο ι αρχές παρακολουθούσαν επί έξι µήνες 
τις κινήσεις και τα τηλεφωνήµατα ενός 
ατόµου που θεωρείται ότι συµµετείχε στη 
µεγαλύτερη εισαγωγή µεθαµφεταµίνης 

στην Αυστραλία 
Ο Sean Michael Dolman, 38 ετών, ήταν ένας από 
τους 10 ανθρώπους που συνελήφθησαν µετά την 
κατάσχεση 1,2 τόνων ναρκωτικών ουσιών στο 
λιµάνι του Geraldton, στη ∆υτική Αυστραλία τον 
∆εκέµβριο του 2017. Όπως ανέφερε η αστυνοµία 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο την Τετάρτη, τα ναρκω-
τικά έφθασαν σε µια βάρκα µε το όνοµα Valkoista, 
και στη συνέχεια µεταφέρθηκαν στο πίσω µέρος 
ενός φορτηγού που βρισκόταν στην προβλήτα. 

Ο Ντόλµαν δεν ήταν στην προβλήτα αλλά συνε-
λήφθη λίγο αργότερα στο Πέρθ. Αρνήθηκε να 
καταθέσει στην αστυνοµία, αλλά δεν γνώριζε ότι 
οι αρχές τον είχαν εντοπίσει από τον Ιούνιο του 
2017, όταν µεταβίβασε 200.000 δολάρια σε λο-
γαριασµό για να αγοράσει το Valkoista. Κατά τους 
µήνες που ακολούθησαν την µεταφορά των χρη-
µάτων, οι αρχές συνέχισαν να παρακολουθούν 
τις κινήσεις του καθώς και άλλων ατόµων που 
φέρεται ότι συµµετείχαν στην εισαγωγή των ναρ-
κωτικών. Έχουν καταγραφεί ταξίδια του Ντόλ-
µαν σε όλη τη χώρα, οδικώς και αεροπορικώς, 
καθώς και στην Μπανγκόκ, όπου ο φερόµενος 
ως δράστης συναντήθηκε µε δύο συνεργούς του. 

Επίσης δόθηκαν λεπτοµέρειες σχετικά µε ορι-
σµένους από τους άλλους συνεργούς του µε τους 
οποίους συναντήθηκε στο Περθ το Σεπτέµβριο 
του 2017, στο εστιατόριο Rockpool. Ο Ντόλµαν 
χρησιµοποιούσε ένα δορυφορικό τηλέφωνο για 
να στείλει πολυάριθµα µηνύµατα στο πλήρωµα 
του Βαλκοϊστα, ζητώντας τους λεπτοµέρειες για το 
πού ήταν και πότε φτάνουν. Στις πρώτες πρωινές 
ώρες της 21ης ∆εκεµβρίου, το πλοιάριο έφτασε 
στο Geraldton και 59 σακούλες µεθαµφεταµίνης 
µεταφέρθηκαν σε ένα φορτηγό.  Πέρυσι, ο Joshua 
Joseph Smith από τη Νέα Νότια Ουαλία παρα-
δέχτηκε επίσης το ρόλο του στην εισαγωγή των 
ναρκωτικών.

Η αναµενόµενη πτώση της θερµοκρασίας το Σαββατοκύριακο θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σε µαζικούς θανάτους ψαριών στη δυτική ΝΝΟ, 
σύµφωνα µε τους ειδικούς. Οι θερµοκρασίες στην Menindee έφτασαν 
πάνω από τους 47C για τρεις συνεχείς ηµέρες αυτή την εβδοµάδα 
και ο υδράργυρος προβλέπεται να παραµείνει κοντά στους 40 βαθ-
µούς και σήµερα. Σύµφωνα µε την µετεωρολογική υπηρεσία η θερµο-
κρασία θα µειωθεί το Σάββατο στους 36C. Αν τελικά αυτό συµβεί, ο 
υπουργός την τοµέα πρωτογενούς βιοµηχανίας της ΝΝΟ, Niall Blair, 
φοβάται ότι οι συνθήκες στο Darling River θα µπορούσαν να επιδει-
νωθούν. «Όταν οι θερµοκρασίες πέσουν και πάλι ελπίζουµε ότι δεν 
θα δούµε τα φύκια να πεθαίνουν», είπε χθες ο υπουργός στο 2GB. 
Περίπου ένα εκατοµµύριο ψάρια πέθαναν στο ποτάµιο σύστηµα του 
Ντάρλινγκ στις αρχές της περασµένης εβδοµάδας µετά από την πτώση 
της θερµοκρασίας στην περιοχή. Οι αρχές πιστεύουν ότι µια τέτοια 
αλλαγή µπορεί να σκοτώσει τα φύκια και να εξαντλήσει το οξυγόνο µε 
αποτέλεσµα την χειροτέρευση στην ποιότητα του νερού.Η κυβέρνηση 
της Νέας Νότιας Ουαλίας ελπίζει ότι οι αεριστήρες που εγκαταστά-
θηκαν στο ποτάµιο σύστηµα την Τετάρτη θα αυξήσουν τα επίπεδα 
οξυγόνου στο νερό και θα αποτρέψουν τον θάνατο των ψαριών. Οι 
αεριστήρες αποτελούν µέρος µιας σειράς στρατηγικών που προσπα-
θούν να αποτρέψουν και άλλους θανάτους ψαριών και συζητήθηκαν 
σε έκτακτη συνάντηση που των υπεύθυνων για το Murray-Darling µε 
επιστήµονες και διαχειριστές ποταµών την Τρίτη.

Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή λίγα µέτρα από µια στάση του τραµ της 
Μελβούρνης το πρωί της Τετάρτης ήταν φοιτήτρια από το Ισραήλ που 
σπούδαζε στην Αυστραλία. Τα ισραηλινά µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
αναφέρουν ότι η Aia Masarwe ήταν ηλικίας 20 ετών και ότι το Ισρα-
ηλινό προξενείο στην Αυστραλία έχει αναλάβει τις διαδικασίες ώστε 
να επιστρέψει η σορός της άτυχης κοπέλας στην οικογένειά της. Η 
Aia Masarwe είχε κάνει επίσης σπουδές στα κινέζικα και τα αγγλικά 
στην Κίνα πριν µετακοµίσει στη Βικτώρια. Η αστυνοµία αναµενόταν 
να συνεχίσει χθες την έρευνα της στους κοντινούς δρόµους σε µια 
προσπάθεια να ανακαλύψει την αιτία του θανάτου της και να κατα-
λάβει πως βρέθηκε το σώµα της στη στάση κοντά σε ένα εµπορικό 
κέντρο, στο Bundoora στο βόρειο τµήµα της Μελβούρνης. Έχουν επι-
βεβαιώσει, επίσης, ότι θεωρούν το θάνατο ως ύποπτο. Το σώµα της 
γυναίκας βρέθηκε κοντά σε ένα εµπορικό κέντρο το πρωί της Τετάρτης 
από τους περαστικούς. Η αστυνοµία προσπαθεί να διαπιστώσει αν η 
γυναίκα δέχτηκε σεξουαλική επίθεση και ελέγχει το υλικό από κάµερα 
ασφαλείας. Το SBS News µίλησε µε το Ισραηλινό προξενείο, αλλά ο 
θείος της Masarwe, Abed Katane, δήλωσε στο ισραηλινό πρακτορείο 
ειδήσεων Haaretz ότι η οικογένεια είναι σε κατάσταση σοκ.

Η πτώση της θερµοκρασίας 
ενδέχεται να σκοτώσει 
ακόµη περισσότερα ψάρια 

Απαρηγόρητη η οικογένεια 
της Ισραηλινής φοιτήτριας που 
έχασε τη ζωή της στη Μελβούρνη

Η αστυνοµία 
αναζητεί 
δράστη 
σεξουαλικής 
κακοποίησης 
παιδιών 
Η Οµοσπονδιακή 
Αστυνοµία έδωσε στην 
δηµοσιότητα φωτογρα-
φία ατόµου Σλοβενικής 
υπηκοότητας που εθεάθη 
στη Μελβούρνη, και ο 
οποίος αναζητείται για 
εγκλήµατα σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών 
στο εξωτερικό. Ο Joze 
Smit (γνωστός και ως 
Joza Smit και Joseph 
Smit) αναζητείται για 
εγκλήµατα σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών 
που διαπράχθηκαν στη 
Σλοβενία. Ο 58χρονος 
εθεάθη για τελευταία 
φορά τον Οκτώβριο του 
2018 στο Essendon και 
η αστυνοµία λέει ότι 
συχνάζει σε επιχειρήσεις 
και ιδρύµατα γύρω από 
την οδό Mt Alexander 
Road και την περιοχή 
Lincoln Road. Πιστεύεται 
ότι ζει στην Αυστραλία 
από τον Απρίλιο του 
2000, όταν έληξε η βίζα 
του. Ένα ένταλµα έκδο-
σης για τη σύλληψή του 
εκδόθηκε τον Ιούλιο του 
2017. Η αστυνοµία ζητά-
ει την βοήθεια των πολι-
τών για να τον εντοπίσει. 
Οι πολίτες καλούνται να 
µην τον πλησιάσουν αν 
τον συναντήσουν καθώς 
θεωρείται ιδιαίτερα επι-
κίνδυνος.




