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«Πωλείται αυστραλιανό ξενο-
δοχείο που καλωσορίζει 
όλους τους επισκέπτες, πε-

ριλαµβανοµένων των φιδιών και των 
κροκοδείλων. Χωρίς ενοχλητικούς 
γείτονες και µόλις 180 χιλιόµετρα από 
την πλησιέστερη πόλη. ∆ικό σας µε 
µόνο 760.000 δολάρια».

Πρόκειται για το ηλικίας 88 ετών ξε-
νοδοχείο Grove Hill, το οποίο βρίσκε-
ται σε απόσταση δύο ωρών περίπου 
µε το αυτοκίνητο νοτίως του Ντάργου-
ϊν, στην αραιοκατοικηµένη και τροπι-
κή Βόρεια Επικράτεια. «Το ξενοδοχείο 
είναι σχεδόν µοναδικό στο είδος του. 
Χτίστηκε το 1934», λέει ο 78χρονος 
Σταν Χόσλερ, ο οποίος έβαλε την πα-
ραπάνω αγγελία και είναι εκείνος που 
το διευθύνει τα τελευταία 12 χρόνια.

Λειτουργεί από τις 06.00 το πρωί 
ως τις 02.00 το επόµενο πρωί καθη-

µερινά όλο το χρόνο και απευθύνεται 
κυρίως στους ανθρακωρύχους που 
εργάζονται στην περιοχή και καταφεύ-
γουν εκεί για να ξεκουραστούν ύστερα 
από µια δύσκολη νύχτα. Τον περασµέ-
νο µήνα πέθανε η σύζυγός του Μαίρη 
κι έτσι ο Χόσλερ αποφάσισε να που-
λήσει το ξενοδοχείο. Ωστόσο, η δηµο-
πρασία κατέληξε χωρίς αγοραστή και 

ο Χόσλερ θα αναγκαστεί να παραµεί-
νει στη θέση του µέχρι να πουληθεί το 
ξενοδοχείο δείχνοντας ανοχή και για 
τους πιο... εξωτικούς επισκέπτες του. 
«Συχνά βγαίνουν κροκόδειλοι από το 
ποτάµι που απέχει µόλις δύο χιλιό-
µετρα. Οι επισκέπτες τροµάζουν όταν 
κινούνται γιατί στην αρχή νοµίζεις ότι 
είναι αγάλµατα», λέει ο ίδιος.

Τ ο υπουργείο Αλιείας συνέχισε 
και χθες τις έρευνες για την 
εντόπιση και θανάτωση του 

λευκού καρχαρία-φονιά, που ευθύ-
νεται για τον θάνατο του 24χρονου 
σέρφερ, Μπεν Λίντεν. Ως γνωστόν, ο 
τραγικός θάνατος του 24χρονου σέρ-
φερ έχει προκαλέσει σάλο στη χώρα, 
εφόσον οι τοπικές αρχές της ∆υτικής 
Αυστραλίας ζήτησαν επίσηµα από 
την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να κα-
ταργήσει το νόµο που απαγορεύει την 
αλιεία του µεγάλου λευκού καρχαρία. 

Ο υπουργός Αλιείας, Νόρµαν 
Μουρ, εµφανίστηκε θετικός απένα-
ντι στο αίτηµα, καθώς δήλωσε πως ο 
αυξανόµενος αριθµός θανατηφόρων 
επιθέσεων «είναι άκρως ανησυχητι-
κός» και πως πλέον «κάθε πρόταση 
είναι ευπρόσδεκτη». Προειδοποιώ-
ντας ότι οι επιθέσεις πλήττουν την 

τουριστική βιοµηχανία της χώρας, ο 
υπουργός Αλιείας επεσήµανε ότι θα 
πιέσει την κυβέρνηση να άρει την 
απαγόρευση εµπορικής, αλλά και 
ερασιτεχνικής αλιείας του λευκού 
καρχαρία. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, από το 1990 που αποτελεί είδος 
υπό προστασία στην Αυστραλία, ο 
πληθυσµός τους έχει αυξηθεί σηµα-
ντικότατα.  Ο Λίντεν δέχθηκε την επί-
θεση του λευκού καρχαρία ενώ έκανε 
σέρφινγκ κοντά στις ακτές της νήσου 
Γουέτζ, 100 ναυτικά µίλια βόρεια του 
Περθ. Οι δυτικές ακτές της Αυστρα-
λίας επιβεβαίωσαν έτσι την φήµη 
τους ως η περιοχή µε τα υψηλότερα 
ποσοστά σε επιθέσεις καρχαριών 
παγκοσµίως. Η θανατηφόρα επίθε-
ση ήταν η πέµπτη από µεγάλο λευκό 
καρχαρία µέσα στο τελευταίο έτος.  Η 
αυστραλιανή κοινή γνώµη έχει σοκα-

ριστεί από τον νέο θάνατο, καθώς ο 
24χρονος κυριολεκτικά καταβροχθί-
στηκε από τον καρχαρία. Ο µεγάλος 
λευκός καρχαρίας, την παρουσία του 
οποίου είχαν επισηµάνει και άλλοι 
σέρφερ, 4 ηµέρες πριν, και οι οποίοι, 
λόγω µεγέθους, του είχαν δώσει το 
όνοµα Brutus, υπολογίζεται ότι έφθα-
νε τα 5 περίπου µέτρα σε µήκος. Στην 
Αυστραλία, ένα άτοµο κατά µέσο όρο 
ετησίως σκοτώνεται από καρχαρία. 
Η αύξηση, ωστόσο, του αριθµού των 
επιθέσεων είναι πιο πιθανό να οφεί-
λεται στην αύξηση του πληθυσµού 
των ανθρώπων παρά των καρχαρι-
ών, πιστεύει η Μάρτιν Γκάργουντ, 
υπεύθυνος του Ενυδρείου του Σίδνεϊ, 
συνυπολογίζοντας πάντα και το γεγο-
νός ότι τα θαλάσσια σπορ σε αποµα-
κρυσµένες τοποθεσίες είναι στις µέ-
ρες µας πολύ πιο δηµοφιλή.

ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ

∆ΥΤΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 

Πωλείται ξενοδοχείο 
με δώρο… φίδια και κροκόδειλους!

Στο εδώλιο για φόνο
πρώην αρχηγός 
ομάδας ράγκμπι λιγκ

Με την κατηγορία της 
δολοφονίας ενός 
50χρονου άντρα 

πατέρα δύο παιδιών, συνε-
λήφθη προχθές ο πρώην 
αρχηγός της οµάδας ρά-
γκµπι λιγκ του South Sydney, 
Κρεγκ Φιλντ. Ο κατηγορού-
µενος οδηγήθηκε ενώπιον 
του ∆ικαστηρίου του Tweed 
Heads, όπου του απαγγέλθη-
καν κατηγορίες για τον φόνο 
ενός 50χρονου, ο οποίος 
είχε γρονθοκοπηθεί έξω από 
µπιραρία του Kingscliff, στα 
βόρεια παράλια της Ν.Ν.Ου-
αλίας. Προφυλακίστηκε δε, 
µέχρι να γίνει η δίκη του. 
Το θύµα είχε µεταφερθεί την 
Κυριακή το βράδυ στο νοσο-
κοµείο του Tweed Heads µε 
σοβαρά εγκεφαλικά τραύµατα 
και οι γιατροί τον κρατούσαν 
στη ζωή µε τεχνητά µέσα. 
Τη ∆ευτέρα το απόγευµα, ο 
50χρονος υπέκυψε τελικά 
στο µοιραίο. Ο 39χρονος 

Φιλντ και ο 41χρονος Σιόν 
Φάδερς συνελήφθησαν από 
την αστυνοµία στον τόπο του 
εγκλήµατος και αρχικά ασκή-
θηκε εναντίον τους ποινική 
δίωξη για βίαιη επίθεση και 
πρόκληση σοβαρών σωµα-
τικών κακώσεων σε βάρος 
του 50χρονου. Όταν όµως το 
θύµα υπέκυψε στα τραύµα-
τά του, η αστυνοµία άσκησε 
εναντίον και των δύο ποινική 
δίωξη για δολοφονία.

«Αφήστε µας να σκοτώσουµε
τους λευκούς καρχαρίες»

Ο 24χρονος Μπεν Λίντεν.

Η µεγαλύτερη εταιρία 
πουλερικών της Αυ-
στραλίας, Inghams 

Enterprises, διατίθεται 
προς πώληση. Η εταιρία, 
που έχει εγκαταστάσεις πα-
ραγωγής και επεξεργασίας 
πουλερικών στην Αυστρα-
λία και τη Νέα Ζηλανδία, 
έχει µέχρι στιγµής φέτος 
σπάσει το φράγµα των $2 
δις σε πωλήσεις. Ο µονα-
δικός µέτοχος της εταιρίας, 

Μποµπ Ίνγκχαµ, έχει ανα-
θέσει στην Investec Bank 
Australia Ltd να βρει τον 
κατάλληλο αγοραστή.

Η Inghams Enterprises 
ιδρύθηκε το 1918. Ο κ. Ίν-
γκχαµ δήλωσε ότι σκέπτε-
ται εδώ και αρκετά χρόνια 
να πουλήσει την εταιρία 
του, αλλά αρνήθηκε να 
αναφερθεί στο ποσόν που 
θα ήθελε για να την που-
λήσει.

Διατίθεται προς πώληση 
η μεγάλη εταιρία πουλερικών 
Inghams Enterprises

Η αστυνομία γνωρίζει
την ταυτότητα
του δολοφόνου 
του 18χρονου Τόμας Κέλι

∆ηµοσιογραφικές πλη-
ροφορίες ανάφεραν 
χθες ότι η αστυνοµία 

γνωρίζει την ταυτότητα του 
δολοφόνου του 18χρονου 
Τόµας Κέλι. Συγκεκριµένα, 
οι εφηµερίδες του εκδοτικού 
συγκροτήµατος της News 
Limited έγραψαν χθες ότι 
από κάµερες ασφαλείας 
στην περιοχή του Κινγκς 
Κρος, η αστυνοµία κατάφε-
ρε να αναγνωρίσει τον δο-
λοφόνο. Πρόκειται για έναν 
άντρα µε ελαφρύ ποινικό 
µητρώο, τον οποίο όµως 

δεν µπόρεσε να εντοπίσει 
ακόµη η αστυνοµία. Όπως 
είναι γνωστό, ο 18χρονος 
ενώ µιλούσε στο κινητό του, 
δέχθηκε απρόκλητη επίθε-
ση από άγνωστο που τον 
γρονθοκόπησε στο πρόσω-
πο, στην πρώτη του βραδι-
νή έξοδο µε φίλους του στο 
Κινγκς Κρος. Πέφτοντας, το 
κεφάλι του κτύπησε στο τσι-
µέντο και µεταφέρθηκε µε 
σοβαρά εγκεφαλικά τραύ-
µατα στο νοσοκοµείο όπου 
όµως υπέκυψε στο µοιραίο 
λίγες µέρες αργότερα.

Ο Κρεγκ Φιλντ


