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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Τρίτη
Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος 
Αλεξανδρείας
Αύριο Τετάρτη
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπί-
σκοπος Κωνσταντινούπολης
Μεθαύριο Πέμπτη
Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ ηλιοφάνεια. Η θερ-
μοκρασία θα κυμανθεί από 17°C - 37°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο του Σαββάτου 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 28 1 25 36 27 10 
και Supps 14 18
Στην κλήρωση του Powerball της Πέμπτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί 21 12 10 13 33 7
3 και Powerball 4
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HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9772 1441

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Σοβαρός κύριος ηλικιωμένος 

ζητά σοβαρή κυρία ηλικιωμένη 
για συντροφιά.

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνείστε στο  0433 546 350.

Ο Jim Molan εξελέγη από τους πολιτειακούς συναδέλ-
φους του ως γερουσιαστής της ΝΝΟ, επιστρέφοντας 
στη θέση που είχε αναλάβει στο παρελθόν, πριν από 
τις εκλογές του Μαΐου. Ο πρώην στρατηγός είχε προ-
ηγουμένως υπηρετήσει σε αυτή τη θέση για 18 μήνες, 
αλλά υποβιβάστηκε σε μια θέση που ήταν αδύνατο να 
την κερδίσει, του υποψηφίου των Φιλελεύθερων για 
τις εκλογές του περασμένου Μαΐου. Είχε διεξαγάγει 
μια αμφιλεγόμενη καμπάνια προκειμένου να προσπα-
θήσει να επανεκλεγεί, αλλά χωρίς επιτυχία. 
Στην προσπάθειά του να καλύψει μια κενή θέση 
που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση του Arthur 
Sinodinos από τη Γερουσία, έλαβε την υποστήριξη του 
πρωθυπουργού Scott Morrison και του πρώην ηγέτη 
των Φιλελευθέρων John Howard. «Ανυπομονώ να μου 
δοθεί η ευκαιρία να επανενταχθώ στη Γερουσία και 
να συνεργαστώ με τον πρωθυπουργό Scott Morrison 
και τους Φιλελεύθερους συναδέλφους μου για την επί-
τευξη του οράματός μας για αυτή τη σπουδαία χώρα» 
δήλωσε ο κ. Molan προχθές. «Είμαι ενθουσιασμένος 

που μπορώ να συνεχίσω να στηρίζω την κυβέρνηση 
Morrison για να παραδώσει μια σταθερή οικονομία 
και μια ασφαλή Αυστραλία και να καταστήσει την πο-
λιτεία και το έθνος μας τα καλύτερα δυνατά».
Ο κ. Molan θα αντικαταστήσει τον κ. Sinodinos, ο 
οποίος εγκατέλειψε την Άνω Βουλή τον περασμένο 
μήνα για να γίνει ο επόμενος πρέσβης της Αυστραλίας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Sinodinos πήγε κόντρα 
στην επιθυμία του πρωθυπουργού Scott Morrison και 
υποστήριξε τον πρώην ομοσπονδιακό βουλευτή Peter 
Hendy για να τον διαδεχθεί.

Όχι στην τελευταία 
επιθυμία του Milat
Το πτώμα του χειρότερου κατά συρροή δολοφόνου της 
Αυστραλίας Ivan Milat έχει αποτεφρωθεί και, όπως 
υποσχέθηκε, η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας 
δεν πλήρωσε γι’ αυτό.
Ο κατά συρροή δολοφόνος νεαρών τουριστών-περιη-
γητών πέθανε στο νοσοκομείο της φυλακής Long Bay 
Jail πριν από δύο εβδομάδες μετά από διάγνωση καρκί-
νου του οισοφάγου και του στομάχου τον Μάιο, αφήνο-
ντας την οικογένειά του με μια επιστολή όπου επέμενε 
ότι η κυβέρνηση της ΝΝΟ έπρεπε να πληρώσει για την 
κηδεία του. Ωστόσο, η τελευταία επιθυμία του 74χρο-
νου απορρίφθηκε και η σορός του αποτεφρώθηκε την 
Παρασκευή – με την κυβέρνηση να αφαιρεί το κόστος 
από τον λογαριασμό που είχε ο Milat στη φυλακή.
Ο υπουργός Σωφρονισμού της ΝΝΟ Anthony Roberts 
επιβεβαίωσε ότι ο δολοφόνος δεν είχε την κηδεία που 
είχε ζητήσει.
«Ο Ivan Milat προκάλεσε ανυπολόγιστο πόνο στα θύ-
ματά του και στις οικογένειές τους» ανέφερε ο κ. Roberts 
σε δήλωσή του την Κυριακή. «Έκλεψε εκατοντάδες χρό-
νια από μικρές αθώες ζωές. Το πτώμα του έχει αποτε-
φρωθεί τώρα χωρίς καμιά λειτουργία και το κόστος θα 
το πληρώσει ο ίδιος. Έχει ήδη οργανωθεί η πλήρης 
επιστροφή των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν 
από τον λογαριασμό του της φυλακής. Η τελευταία του 
επιθυμία  απορρίφθηκε απερίφραστα και τώρα μπορεί 
να σαπίσει στην Κόλαση, όπου και ανήκει». 

O Jim Molan επιστρέφει στην Καμπέρα 
ως γερουσιαστής της ΝΝΟ

Η αστυνομία βρήκε το πτώμα 
ενός άνδρα που μαχαίρωσε 
θανάσιμα έναν επιφανή ερ-
γολάβο και τραυμάτισε σο-

βαρά τον γιο του σε εργοτάξιο του 
Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα.
Ο Ρώσος Vladimir Kondakov, 49 
ετών, διέφευγε τη σύλληψη από 
τη μέρα που σκότωσε τον Albert 
Metlege και τραυμάτισε σοβαρά τον 
γιο του Antony την περασμένη Τε-
τάρτη. Εργαζόταν για τους Metleges 
στην οικοδομή του St Peters.
Η αστυνομία δήλωσε ότι ένας άν-
δρας βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 
το πρωί σε ένα πάρκο στο Taren 
Point, στο νότιο Σίδνεϊ, από πο-
λίτες. Στο σημείο ορίστηκε σκηνή 

εγκλήματος, αλλά ο θάνατός του 
δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος. Η 
επίθεση της προηγούμενης εβδο-
μάδας που είχε αυτή την τραγική 
κατάληξη μέρα μεσημέρι πιστεύεται 
ότι προήλθε από μια διαμάχη για τη 
δουλειά μεταξύ των τριών ανδρών. 
Όταν έφτασε στο εργοτάξιο το πα-
ραϊατρικό προσωπικό, βρήκαν ένα 
μαχαίρι ακόμα καρφωμένο στην 
πλάτη του Antony Metlege. Υπε-
βλήθη σε χειρουργική επέμβαση 
και παραμένει σε σταθερή κατάστα-
ση στο Νοσοκομείο Royal Prince 
Alfred. Ο πατέρας του, Albert, πέ-
θανε επιτόπου.
Η βίαιη επίθεση προκάλεσε ένα 
ανθρωποκυνηγητό σε όλη την πο-

λιτεία για τον Kondakov, ο οποίος 
εγκατέλειψε τη σκηνή και για τελευ-
ταία φορά εθεάθη στο Rockdale, πε-
ρίπου 6 χιλιόμετρα από τη σκηνή 
του εγκλήματός του.
Ομάδες σκυλιών, ομάδες καταστο-
λής και εναέριες μονάδες της αστυ-
νομίας χτένιζαν όλες αυτές τις μέρες 
τους δρόμους του Σίδνεϊ ψάχνοντας 
τον 49χρονο. Ο επικεφαλής επιθε-
ωρητής της Αστυνομίας της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, Michael Merrett, 
είχε προτρέψει τον Kondakov να 
παραδοθεί και είχε προειδοποιήσει 
τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
Το σώμα που βρέθηκε την Κυριακή 
δεν είχε ταυτοποιηθεί επίσημα ως 
χτες το πρωί.

Βρέθηκε νεκρός ο Ρώσος που 
καταζητούνταν για φόνο στο St Peters


