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Ελπίζουν στην οµολογία serial killer λίγες µέρες πριν πεθάνει
Η αστυνοµία της ΝNO ετοιµά-

ζεται να µιλήσει µε τον κατα-
δικασµένο ως κατά συρροή 
δολοφόνο Ivan Milat για τα 

εγκλήµατά του και τις ανθρωποκτο-
νίες µε τις οποίες συνδέεται, ενώ 
εκείνος παλεύει µε καρκίνο σε τε-
λικό στάδιο.

Ο Milat µεταφέρθηκε από τη φυλα-
κή υψίστης ασφαλείας Supermax 
του Goulburn στο νοσοκοµείο 
Prince of Wales του Randwick νω-
ρίτερα τον Μάιο για ιατρικές εξετά-
σεις, και  παραµένει εκεί. Πεθαίνει 
από καρκίνο του οισοφάγου και του 
στοµάχου.

Σύµφωνα µε το AAP, η αστυνοµία 
της ΝΝΟ ετοιµάζεται να έρθει και 
πάλι σε επαφή µε τον 74χρονο. Ο 
Milat δεν οµολόγησε ποτέ τις δο-
λοφονίες επτά πεζοπόρων ταξιδιω-
τών και υποστήριζε πάντα ότι είναι 
αθώος.

Ο ανιψιός του Milat, Alistair 

Shipsey, δήλωσε στο Network Ten 
νωρίτερα αυτό τον µήνα ότι η κα-
τάσταση του θείου του είναι «πολύ 
κακή» και του µένουν µερικές εβδο-
µάδες να ζήσει. Ο Milat, ο οποίος 
σύµφωνα µε πληροφορίες έχει χά-
σει 20 κιλά τις τελευταίες εβδοµά-
δες, δεν µπορεί πια να φάει.

Ο πρώην εργάτης οδοποιίας κατα-
δικάστηκε το 1996 σε επτά διαδο-

χικές ποινές ισόβιας κάθειρξης για 
δολοφονίες επτά ανθρώπων που 
είχαν βρεθεί σε αυτοσχέδιους τά-
φους στο δάσος Belanglo της Νέας 
Νότιας Ουαλίας τη δεκαετία του 
1990. Επίσης, απήγαγε τον Βρετα-
νό τουρίστα Paul Onions, που κατά-
φερε να δραπετεύσει από το όχηµα 
του Milat.

Ο υπουργός Αστυνοµίας της Νέας 

Νότιας Ουαλίας David Elliot έχει 
ήδη προτρέψει τον Milat να κάνει 
«µια τελευταία, τιµητική πράξη στο 
νεκροκρέβατό του» και να απαντή-
σει ανοιχτά σε ερωτήσεις σχετικά 
µε τα εγκλήµατά του.

Ο κ. Elliott δήλωσε επίσης ότι ο 
Milat θα πρέπει να βοηθήσει την 
αστυνοµία µε οποιεσδήποτε ερω-
τήσεις σχετικά µε τα εγκλήµατά του 
και µε οποιεσδήποτε άλλες υποθέ-
σεις υποψιάζεται η αστυνοµία ότι 
ίσως έχει εµπλακεί.

Από την πλευρά του, ο ανιψιός του 
Milat έχει δηµοσιεύσει επιστολές 
του θείου του από τη φυλακή και 
υπερασπίζεται χρόνια τώρα την 
αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι 
το 1996 η αστυνοµία ήθελε να εξα-
σφαλίσει µια εικόνα ασφάλειας για 
τους επικείµενους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, κι έτσι «έστησε» τα στοι-
χεία για να ενοχοποιήσει τον θείο 
του, αφήνοντας ελεύθερους τους 
πραγµατικούς δολοφόνους.

Ο Joyce αρχίζει τις πιέσεις 
στην κυβέρνηση
Ο βουλευτής των Εθνικών Barnaby Joyce πιέζει την κυβέρνηση να κα-
τασκευάσει έναν σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρακα και νέ-
ους νόµους για την αντιµετώπιση των µεγάλων εταιρειών ενέργειας. Ο 
κ. Joyce δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Αυστραλοί δεν 
είναι πια σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, µετά από χρόνια αυξήσεων. 
Η κυβέρνηση έχει µια λίστα µε δώδεκα πιθανά έργα παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας στα οποία εξετάζει το ενδεχόµενο να επενδύσει, συ-
µπεριλαµβανοµένων έργων φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικής ενέργει-
ας και της αναβάθµισης ενός σταθµού άνθρακα. Υποσχέθηκε επίσης 
µελέτη ύψους 10 εκατοµµυρίων δολαρίων για την εύρεση τρόπων κά-
λυψης των ενεργειακών αναγκών της βαριάς βιοµηχανίας στο βόρειο 
και κεντρικό Κουίνσλαντ, συµπεριλαµβανοµένου ενός ηλεκτροπαραγω-
γικού σταθµού µε καύση άνθρακα στο Collinsville. Μετά την ανακοί-
νωση αυτής της µελέτης, ο κ. Joyce έγραψε στο Tweeter: «Έχουµε έναν 
ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό µε καύση άνθρακα για το Κουίνσλαντ».
Τη ∆ευτέρα, παρότρυνε επίσης την κυβέρνηση να προχωρήσει θεσπί-
ζοντας νόµους για την ενέργεια που θα προσβλέπουν στην αντιµετώ-
πιση των εταιρειών που εκµεταλλεύονται την ισχύ τους στην αγορά. 
Η νοµοθεσία που παρέχει αυτές τις εξουσίες στην αρχή ελέγχου του 
ανταγωνισµού δεν πέρασε στο κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές.
«Τώρα που είπατε ότι θα το κάνετε, βγείτε εκεί έξω και κάντε το» πα-
ρότρυνε την κυβέρνηση ο κ. Joyce. «∆εν υπάρχει καµία πολιτική που 
να µπορεί να παρουσιάσει η Καµπέρα για να αναστρέψει την κλιµατική 
αλλαγή αλλά, µα τον Θεό, µπορείς να κάνεις τους ανθρώπους φτωχό-
τερους, να τους κάνεις πιο δυστυχισµένους και δεν έχεις το δικαίωµα 
να το κάνεις αυτό».
Ο υπουργός Ενέργειας Angus Taylor διατηρεί αυτό το χαρτοφυλάκιο 
και προσθέτει στις υποχρεώσεις του µείωση των εκποµπών ρύπων, 
ενώνοντας τους δύο τοµείς. Το ανώτερο στέλεχος του υπουργικού συµ-
βουλίου Mathias Cormann είπε ότι αυτό συνιστούσε απλή κοινή λογι-
κή. «Υπάρχει πολιτική ευθυγράµµιση, οπότε κάτι τέτοιο είναι απολύτως 
λογικό» δήλωσε στο Sky News.




