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Ένοχος δήλωσε 19χρονος 
για τον φόνο νεαρού 
στο ∆άσος Μπελάνγκλο

Καταστράφηκαν 20 σπίτια από 
µεγάλη πυρκαγιά στη ∆. Αυστραλία

500,000 μαθητές 
δεν ξέρουν κολύμπι

Προφυλακίστηκε 
ο νοσοκόμος Ρότζερ Ντιν

Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΡΟΥΕΙ 
ΤΟΝ ΚΩ∆ΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 
ΤΟΥ QUAKERS HILL

Εκατοντάδες πυροσβέστες 
και εθελοντές συνέχιζαν 
την άνιση µάχη κατά της 

µεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώ-
θηκε στην περιοχή Μάργκαρετ 
Ρίβερ της ∆υτικής Αυστραλίας, 
µε αποτέλεσµα να καταστρα-
φούν µεγάλες δασικές εκτάσεις. 

Στο Εθνικό Πάρκο Leeuwin 
– Naturaliste, τουλάχιστον 20 
κατοικίες υπέστησαν µεγάλες 
ζηµιές.  Εκατοντάδες άτοµα ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τις εστίες τους στις περιοχές 
Prevelly, Gnarabup και άλλες 
γειτονικές τουριστικές περιοχές, 

ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες 
προσπαθούσαν να θέσουν υπό 
έλεγχο την πυρκαγιά. Πολλοί 
κάτοικοι εξέφρασαν την οργή 
του ενάντια στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος της ∆υτικής Αυστρα-
λίας, που επέτρεψε να τεθεί η 
πυρκαγιά εκτός ελέγχου.

Eνοχος για την στυγερή δο-
λοφονία ενός 18χρονου 
στο ∆άσος του Μπελάγκλο, 

δήλωσε προχθές ένας άντρας 
ηλικίας 19 χρόνων. Τον προη-
γούµενο µήνα, οµολόγησε την 
ενοχή του για την ίδια δολοφο-
νία και ο ανιψιός του περιβόητου 
δολοφόνου κατά συρροή Ιβάν 
Μιλάτ, που έχει καταδικαστεί σε 
επτά φορές ισόβια για τον θάνα-
το 7 ατόµων, Ιβάν Μιλάτ.

Ο Cohen Klein από το Μπάρ-
γκο της Ν.Ν.Ο., προσήχθη προ-
χθές στο ∆ικαστήριο του Κά-
µπελταουν όπου και οµολόγησε 
την ενοχή του στις κατηγορίες 
που τον επιβαρύνουν για τη στυ-
γερή δολοφονία του 18χρονου 
David Auchterlonie. Ο άτυχος 
18χρονος είχε δεχθεί επίθεση 
µε τσεκούρι στις 20 Νοεµβρίου 
2010. Το πτώµα του βρέθηκε 
στο ∆άσος Μπελάνγκλο, νοτιο-
δυτικά του Σίδνεϊ, όπου ο Ιβάν 
Μιλάτ είχε δολοφονήσει 7 του-
ρίστες στη δεκαετία του ’80 και 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 
Ο Klein προφυλακίστηκε µέχρι 

να προσαχθεί στο Ανώτατο ∆ι-
καστήριο της Ν.Ν.Ο. στις 2 ∆ε-
κεµβρίου, το οποίο και θα ανα-
κοινώσει την καταδικαστική του 
απόφαση σε ηµεροµηνία που 
δεν έχει καθοριστεί ακόµη. 

Τον προηγούµενο µήνα, η 
κοινή γνώµη έµεινε άναυδη 
όταν πληροφορήθηκε ότι ένας 
ανιψιός του περιβόητου δολο-
φόνου κατά συρροή Ιβάν Μιλάτ, 
χρησιµοποίησε τον ίδιο τόπο για 
να θάψει έναν 18χρονο. 

Ο νεαρός Μιλάτ, µε συνερ-
γούς δύο ακόµα νεαρούς, εκ των 
οποίων ο ένας ήταν ο Cohen 
Klein, κατηγορείται ότι σκότω-
σε µε τσεκούρι το νεαρό και στη 
συνέχεια τον έθαψαν στο δάσος 
Μπελάνγκλο, που βρίσκεται δί-
πλα στο Hume Highway νοτιο-
δυτικά του Σίδνεϊ. 

Το ίδιο ακριβώς δάσος είχε 
χρησιµοποιήσει τη δεκαετία 
του 1980 και στις αρχές του 
1990 και ο θείος του Ιβάν για 
να εξαφανίσει τα πτώµατα των 
θυµάτων του, οι οποίοι ήταν τα-
ξιδιώτες. Πέντε από τα θύµατά 

του ήταν Ευρωπαίοι που επισκέ-
πτονταν την Αυστραλία και δύο 
ντόπιοι. Ο Ιβάν Μιλάτ κακοποι-
ούσε σεξουαλικά τα θύµατα και 
στη συνέχεια αφού τα λήστευε, 
τα σκότωνε και έθαβε τα πτώµα-
τα στο δάσος Μπελάνγκλο.

Πέρυσι στο ίδιο µέρος βρέθη-
καν τα οστά µια γυναίκας και η 
αστυνοµία στην αρχή πίστευε ότι 
πρόκειται για ένα ακόµα θύµα 
του Ιβάν. Στη συνέχεια όµως 
αποδείχθηκε ότι τα οστά της γυ-
ναίκας, η ταυτότητα της οποία 
δεν είναι ακόµα γνωστή , είχε 
δολοφονηθεί πριν 12 χρόνια 
όταν ο Μιλάτ είχε ήδη συλλη-
φθεί και καταδικαστεί.

Το «στοιχειωµένο» δάσος 
ήλθε πάλι στη δηµοσιότητα, 
όταν η αστυνοµία πληροφορή-
θηκε το νέο φονικό και το µέρος 
που είχε θαφτεί το θύµα.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γί-
νει γνωστά µέχρι στιγµής από τις 
καταθέσεις των νεαρών, όλα άρ-
χισαν όταν οι τέσσερις βρέθηκαν 
για να γιορτάσουν την 18η επέ-
τειο των γενεθλίων του θύµατος.

Περισσότερα από µισό εκατοµµύ-
ριο παιδιά θα κινδυνεύσουν να 
πνιγούν αυτό το καλοκαίρι επει-

δή δεν ξέρουν κολύµπι. Αυτό υποστη-
ρίζει ο Σύνδεσµος Ναυαγοσωστών, 
που άσκησε παράλληλα αυστηρή 
κριτική στα σχολεία που επιλέγουν να 
µαθαίνουν τα παιδιά κολύµπι, προ-
τιµούν να τα διδάσκουν άλλα σπορ 
όπως µπόουλιγκ. «Πενήντα χιλιάδες 
παιδιά θα τελειώσουν το δηµοτικό 
σχολείο φέτος, χωρίς να γνωρίζουν 
κολύµπι. Αυτό γίνεται επί σειρά ετών 
και υπολογίζουµε ότι 500,000 παιδιά 

θα κινδυνεύσουν φέτος να πνιγούν 
επειδή δεν ξέρουν κολύµπι», δήλωσε 
ο ∆ιευθυντής του Συνδέσµου, Ροµπ 
Μπράντλεϊ. Ο Σύνδεσµος υποστηρίζει 
ότι η κατάσταση έχει πάρει ανησυ-
χητικές διαστάσεις τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, επειδή τα σχολεία αδιαφο-
ρούν να αντιµετωπίσουν το πρόβλη-
µα. «Είναι αδιανόητο να τελειώνουν 
τα παιδιά µας το σχολείο χωρίς να 
µπορούν να κολυµπήσουν 50 µέτρα ή 
να µείνουν στην επιφάνεια του νερού 
πάνω από 2 λεπτά», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Μπράντλεϊ.

Σ το Κεντρικό ∆ικαστήριο του 
Σίδνεϊ προσήχθη χθες ο νο-
σοκόµος ο οποίος κατηγο-

ρείται ότι έβαλε φωτιά στον οίκο 
ευγηρίας του Quakers Hill µε απο-
τέλεσµα να χάσουν τη ζωής του 9 
τρόφιµοι και να τραυµατιστούν 
δεκάδες άλλοι. Προς το παρόν τον 
35χρονο Ρότζερ Ντιν επιβαρύνουν 

τέσσερις κατηγορίες για φόνο, αλλά 
στο δικαστήριο του απαγγέλθηκαν 
άλλες πέντε κατηγορίες. Η αστυ-
νοµία πιστεύει ότι η πυρκαγιά είχε 
αρχίσει σε δύο διαφορετικά σηµεία 
του οίκου ευγηρίας, τις πρωϊνές 
ώρες της περασµένης Παρασκευής. 
Το δικαστήριο διέταξε να προφυλα-
κιστεί ο κατηγορούµενος.

Ο κατηγορούµενος 
Ρότζερ Ντιν




