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 Zητείται υπάλληλος γραφείου 
για µερική εργασία µε κύρια καθήκοντα 

τηλεφωνικό κέντρο. 
Απαραίτητη προυπόθεση η γνώση 

της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας. 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφώνηστε στο:
02 8120 1000

Μεγάλη επιχείρηση κατά 
των ναρκωτικών στο Σίδνεϊ

Τέλος στη ζωή του έδωσε
άλλος ένας Αυστραλός βετεράνος

Σ ε περισσότερα από 80 άτοµα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δια-
κίνηση και κατοχή κοκαΐνης στη διάρκεια µιας µέγιστης αστυνο-
µικής επιχείρησης πάταξης του ναρκοεµπορίου ενόψει των Χρι-
στουγέννων στο Σίδνεϊ – σε αυτά περιλαµβάνεται και µια 24χρονη 

έγκυος γυναίκα.
Η αστυνοµία κατέσχεσε πάνω από 350 γραµµάρια κοκαΐνης κατά τη δι-
άρκεια της επιχείρησης, η οποία έλαβε χώρα σε έξι νύχτες τον Νοέµβριο 
και τον ∆εκέµβριο.
Σαράντα έξι άτοµα κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών και 38 
για κατοχή ναρκωτικών, δήλωσε η αστυνοµία. Περιελάµβαναν έναν 
51χρονο οδηγό ταξί που φέρεται ότι συνελήφθη έχοντας στην κατοχή 
του 13g κοκαΐνης και $ 3400 σε µετρητά, σε ένα κρυφό σηµείο στην 
καµπίνα του στο Barangaroo στις 30 Νοεµβρίου.
Μια 24χρονη έγκυος γυναίκα συνελήφθη επίσης.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, στις 30 Νοεµβρίου οι αξιωµατικοί σταµά-
τησαν και έψαξαν ένα όχηµα στην οδό Eloura, στην Cronulla, βρίσκο-
ντας 2.970 δολάρια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και περισσότερα από 
13 γραµµάρια κοκαΐνης κρυµµένα στη συσκευασία ενός ενεργειακού 
ποτού. «Ο οδηγός, ένας 25χρονος άντρας, και η επιβάτισσα, µια 24χρονη 
έγκυος γυναίκα, συνελήφθησαν και µεταφέρθηκαν στο αστυνοµικό τµήµα του 
Sutherland» ανέφερε µια αστυνοµική δήλωση. «Το ζεύγος κατηγορήθηκε για 
προµήθεια ναρκωτικών».
Άλλοι συνελήφθησαν στο εµπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στο Bondi και 
στο Clovelly. «Οι αξιωµατικοί εξεπλάγησαν από το πόσο εξόφθαλµες ήταν 
κάποιες από αυτές τις συναλλαγές, οι οποίες αρκετές φορές έλαβαν χώρα σε 
πολύ ορατές και πολυσύχναστες περιοχές στο CBD του Σίδνεϊ και στα γύρω 
προάστια» δήλωσε τη ∆ευτέρα ο επικεφαλής επιθεωρητής Stuart Bell. 
Τον Μάιο, 55 άτοµα κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών µέσω 
της µεθόδου «dial-a-dealer» στο εµπορικό κέντρο του Σίδνεϊ και στα 
ανατολικά προάστια.

Ένας «ατρόµητος» Αυστραλός κοµάντο ο οποίος οµολόγησε δηµόσια 
πριν από τρία χρόνια τη συµµετοχή του σε ένα έγκληµα πολέµου στο 
Αφγανιστάν έχει βρεθεί νεκρός.
Ο λοχίας Kevin Frost ανήκει στους εκατοντάδες πρώην και νυν στρα-
τιώτες των Αµυντικών ∆υνάµεων που αυτοκτόνησαν τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες.
Την περασµένη εβδοµάδα χάθηκαν τα ίχνη του 45χρονου κοντά στο 
σπίτι του στο Busselton, και το Σαββατοκύριακο η οικογένειά του επιβε-
βαίωσε ότι είχε βρεθεί αλλά ότι είχε «πεθάνει µε τραγικό τρόπο».
Οι φίλοι του απέδωσαν ηλεκτρονικά φόρο τιµής στον σύντροφό τους 
«Frosty», που λένε ότι ήταν ένας «άφοβος», «υπερήφανος» και «πνευµα-
τώδης» άνθρωπος.
Ο θάνατός του έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός Scott Morrison λέει ότι 
η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόµενο να ζητήσει του χρόνου τη 
σύσταση βασιλικής επιτροπής για τις αυτοκτονίες βετεράνων.
Το 2016 ο λοχίας Frost είπε στο ABC ότι είχε βοηθήσει στη συγκάλυψη 
της δολοφονίας ενός Αφγανού αιχµαλώτου πολέµου. Η σχετική µυστική 
έρευνα που διεξάγεται από τον δικαστή της Νέας Νότιας Ουαλίας Paul 
Brereton συνεχίζεται και δεν υπάρχει καµία ένδειξη για το πότε µπορεί 
να παραδώσει την τελική έκθεσή του.
Ο εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι ο λοχίας Frost υπέφερε 
και από τις παρενέργειες του φαρµάκου Mefloquine κατά της ελονοσίας, 
το οποίο δοκιµάστηκε σε στρατιώτες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
τους στο Ανατολικό Τιµόρ.
«Συνήθως τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν κατάθλιψη, άγχος, επίσης 
πολύ σοβαρή γνωστική εξασθένηση, δηλαδή προβλήµατα µε τη µνήµη 
και τη συγκέντρωση, και σε µερικές περιπτώσεις και νευρολογικές δι-
αταραχές» δήλωσε ο Stuart McCarthy, συνταξιούχος αξιωµατικός του 
Στρατού που είχε λάβει το φάρµακο το 2001.
«Το άτοµο που το έχει πάρει έχει συχνά εσφαλµένη διάγνωση για µετα-
τραυµατική διαταραχή άγχους, οπότε είναι πολύ συνηθισµένο για στρα-
τιώτες και πρώην στρατιώτες που αντιµετωπίζουν αυτά τα προβλήµατα 
υγείας να δυσκολεύονται να λάβουν τη σωστή ιατρική περίθαλψη».
Από το 2001 περισσότεροι από 400 πρώην και νυν υπηρετούντες στην 
Αυστραλιανή Άµυνα αφαίρεσαν µόνοι τους τη ζωή τους.




