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Ο Ivan Milat, από τη ΝΝΟ, 
άφησε την τελευταία του 
πνοή σε ηλικία 74 ετών τα 
ξημερώματα της Κυριακής 

στη φυλακή Long Bay, σύμφωνα με 
τις σωφρονιστικές υπηρεσίες της 
πολιτείας. Υποβαλλόταν σε χημειο-

θεραπεία από τον περασμένο Μάιο, 
που διαγνώστηκε με καρκίνο του οι-
σοφάγου και του στομάχου για πρώ-
τη φορά. Το 1996 είχε καταδικαστεί 
σε επτά διαδοχικές φορές ισόβια για 
τη δολοφονία επτά πεζοπόρων, των 
οποίων τα σώματα βρέθηκαν τη δεκα-

ετία του 1990 σε αυτοσχέδιους τάφους 
στο Belanglo State Forest της ΝΝΟ. 
Με τη σύλληψή του το 1994 έκλεισε 
μία από τις μεγαλύτερες ποινικές έρευ-
νες στην ιστορία της Αυστραλίας.
Ο Milat έβαζε στόχο νέους που έκαναν 
οτοστόπ, πολλοί από τους οποίους αλ-
λοδαποί, καθώς κατευθύνονταν νότια, 
κατά μήκος της εθνικής οδού Hume, 
νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Οι ερευνητές 
υποψιάζονταν ότι υπήρχαν περισσό-
τερες άλυτες δολοφονίες που συνδέο-
νταν με τον περιβόητο δολοφόνο, κα-
θώς κι ότι δεν έδρασε μόνος.
Ο υπουργός Σωφρονισμού της ΝΝΟ, 
Anthony Roberts, δήλωσε για τον θά-
νατό του: «Να σαπίσει στην Κόλαση. 
Δεν έδειξε καμία τύψη». Ανέφερε ότι 
είχε εξασφαλίσει τη μετακίνηση του 
Milat από το δημόσιο νοσοκομείο, 
όπου βρισκόταν για θεραπεία, στη 
φυλακή του Long Bay, χωρίς να του 
παρασχεθεί νοσοκομειακό κρεβάτι, 
καθώς «καταδικάστηκε να πεθάνει στη 
φυλακή κι επρόκειτο να πεθάνει στη 
φυλακή».

Τριανταοχτάχρονη μητέρα κατηγο-
ρείται για τη δολοφονία των δύο 
ανήλικων κορών της, που βρέθηκαν 
νεκρές στο σπίτι τους στο Perth την 
Παρασκευή. Η γυναίκα, την οποία 
η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει, 
βρέθηκε στην παραλία Mullaloo το 
ίδιο βράδυ και δέχεται θεραπεία για 
αυτοτραυματισμούς. Εχτές επρόκειτο 
να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο του 
Stirling Gardens.
Η δεκάχρονη Mia και η εξάχρονη 
Tiana πιστεύεται ότι βρέθηκαν νεκρές 
από τον πατέρα τους στο σπίτι τους, 
στο βόρειο προάστιο Madeley, όταν 
επέστρεψε από τη δουλειά αργά το 
απόγευμα της Παρασκευής. Οι υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν 
από τους γείτονες. Τα αίτια των δύο 
θανάτων ήταν ακόμα υπό διερεύνη-
ση προχτές. Η μητέρα των κοριτσιών 
δεν ήταν σε θέση να ανακριθεί, αλλά 
οι τραυματισμοί της δεν ήταν απειλη-
τικοί για τη ζωή. Ο πατέρας των κο-
ριτσιών βοηθούσε την αστυνομία και 

του παρασχόταν ψυχολογική υποστή-
ριξη.
Ο οικογενειακός φίλος Philip Couper, 
του οποίου η κόρη και η Mia ήταν 
κολλητές, είπε ότι όλη η σχολική κοι-
νότητα βρισκόταν σε κατάσταση σοκ 
κι ότι οι δύο αδελφές ήταν πολύ κο-
ντά μεταξύ τους. «Ήταν αχώριστες, 
πάντα μαζί.  Το μεγαλύτερο κορίτσι 
ήταν σαν μεγάλη αδελφή του καθενός 
στο σχολείο. Ό,τι κι αν γινόταν, κάθε 
μέρα θα αγκάλιαζε την κόρη μου. Η 
σύζυγός μου κατέρρευσε όταν ανακά-
λυψε ποια ήταν τα παιδιά, το ίδιο και 
η κόρη μου. Δεν μπορούμε να πάμε 
στο σχολείο, αφού τα δύο κορίτσια 
δεν πρόκειται να είναι εκεί». Δήλωσε 
ότι ο ίδιος κι η σύζυγός του δεν είχαν 
ιδέα ότι κάτι κακό συνέβαινε στην οι-
κογένεια.
Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι 
θα παράσχει στήριξη στο δημοτικό 
σχολείο των κοριτσιών, ενώ γονείς 
ανέφεραν ότι τα παιδιά τους ήταν συ-
ντετριμμένα από το γεγονός.

Συμβόλαιο 20 εκατομμυρίων με 
κατασκευαστική για έργα στο σχεδόν 
άδειο νησί των Χριστουγέννων
Μια εταιρεία εξόρυξης φωσφορικών αλάτων έχει συνάψει σύμβαση ύψους 
20.000.000 δολαρίων στο κέντρο κράτησης μεταναστών στο νησί των Χρι-
στουγέννων για τα επόμενα τρία χρόνια. Η σύμβαση έγινε γνωστή μετά από 
αποκαλύψεις στη Γερουσία που έκαναν γνωστό ότι η αμφιλεγόμενη και σχεδόν 
άδεια εγκατάσταση στο νησί των Χριστουγέννων νησιών έχει κοστίσει σχε-
δόν 27 εκατομμύρια δολάρια από τότε που ξεκίνησε. Η κυβέρνηση Morrison 
αποφάσισε την  λειτουργία του κέντρου στο νησί των Χριστουγέννων τον Φε-
βρουάριο, αναφέροντας τους φόβους της για μια εισροή αιτούντων άσυλο που 
συνδέεται με τις αλλαγές στους νόμους μετανάστευσης. Σύμφωνα με αξιωμα-
τούχους στο κέντρο κράτησης φιλοξενούνται σήμερα μόνο τέσσερα άτομα. Η 
CI Resources εξορύσσει φωσφορικά άλατα στο νησί των Χριστουγέννων για 
σχεδόν 30 χρόνια και η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως η βασική πηγή οικονομι-
κής δραστηριότητας στο νησί. Η εταιρεία έχει καταβάλει πάνω από 200.000 
δολάρια σε άλλες συμβάσεις συντήρησης από το 2017. Ο διευθύνων σύμβου-
λος Lai Ah Hong είπε ότι η σύμβαση θα βοηθήσει την εταιρεία να προσφέρει 
δουλειά στους ντόπιους. Δεν είναι σαφές πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργη-
θούν. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019και είναι διάρκειας 
τριών ετών.

«Να σαπίσει στην Κόλαση»: Πέθανε 
ο πιο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος

Σύλληψη μητέρας για τη 
δολοφονία των παιδιών της
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OXI (NO) DAY 2019 
 
 
Modern Greek history contains few greater testaments to the Hellenic fighting spirit than 
the events of World War II – a source of enduring pride as generations of Greek people 
reflect on the courageous and defiant struggle against invasion and occupation.  
 
The emphatic όχι – No! in response to threatening forces, the sacrifice and losses of the 
Greco-Italian War, and the Resistance against Axis powers form part of an enduring 
legacy that has come to hold a place at the heart of Greek identity. 
 
This Oxi Day, I share in the admiration felt by many Greek Australians for those who 
lived through these historic events. I pay tribute to those who fought, who suffered and 
endured, and who played a role in slowing the aggressor’s advance and bringing the war 
to an end.  
 
Above all, I acknowledge the enduring friendship between Australia and Greece forged 
in the heat of war – and I honour the sacrifices made to secure the freedom enjoyed by us 
all today. 
 

 
The Hon Scott Morrison MP 
Prime Minister of Australia  
 
28 October 2019 
 

Ζήτω η 28η 
Οκτωβρίου

Το ΟΧΙ βροντοφώναξαν 

και ύψωσαν το σώμα,

το ΟΧΙ βροντοφώναξαν

όλοι με ένα στόμα. 

Άντρες, γενναίοι στην ψυχή

και δυνατοί στο σώμα,

έφεραν την ελευθεριά

που ζούμε εμείς τώρα.

Στεφάνι δάφνης και ελιά

στο μνήμα τους ανήκει.

Γι΄αυτούς που πολέμησαν 

Και έφεραν την νίκη.

Σόνια Βαρδάκη


