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Η αστυνοµία του Σίδνεϊ συνέλαβε προ-
χθές έναν 24χρονο άντρα σχετικά µε τον 
θάνατο ενός 70χρονου, που παρασύρθηκε 
από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε σε πεζο-
δρόµιο στην περιοχή του Ambarvale. Ο 
άτυχος 70χρονος τραυµατίστηκε κρίσιµα 
και µεταφέρθηκε επειγόντως στο Νοσοκο-
µείο του Κάµπελταουν, όπου όµως υπέκυψε 
στα τραύµατά του λίγη ώρα αργότερα.

Το αυτοκίνητο που τον παρέσυρε, ένα 

Nissan Pulsar, είχε ξεφύγει από την πο-
ρεία του σε απότοµη στροφή και ανετρά-
πη. ∆ύο άντρες που επέβαιναν σε αυτό 
τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν, 
εγκαταλείποντας αβοήθητο τον 70χρονο 
στον τόπο του δυστυχήµατος.

Η αστυνοµία τελικά συνέλαβε δύο 
άντρες ηλικίας 22 και 24 χρόνων και 
µετά τις ανακρίσεις άσκησε εναντίον του 
δεύτερου ποινική δίωξη µε την κατηγο-

ρία της επικίνδυνης οδήγησης που είχε 
σαν αποτέλεσµα να χάσει τη ζωή του 
άνθρωπος, οδήγηση υπό την επίρροια 
αλκοόλ, κατοχή ναρκωτικών και απρό-
σεκτη οδήγηση. Επιβαρύνεται επίσης µε 
την κατηγορία ότι εγκατέλειψε αβοήθητο 
τον 70χρονο µετά το δυστύχηµα. Χθες 
προσήχθη στο ∆ικαστήριο του Κάµπελ-
ταουν και προφυλακίστηκε µέχρι να γί-
νει η δίκη του.

24χρονος στο εδώλιο για τον θάνατο 70χρονου πεζού

Η αυστραλιανή ακτοφυλακή είναι πολύ 
απασχοληµένη για να ανασύρει τα πτώµατα 
των προσφύγων που πνίγηκαν στο πρόσφατο 
ναυάγιο ανοικτά της Νήσου των Χριστουγέν-
νων. Αυτό δήλωσε εµµέσως πλην σαφώς αξι-
ωµατούχος της ακτοφυλακής.

Το Σάββατο, όπως είναι γνωστό, εντοπί-
στηκαν τα πτώµατα 13 προσφύγων, αλλά 
µέχρι στιγµής δεν έχουν ανασυρθεί από τη 
θάλασσα. Αεροσκάφη και πλοία της ακτοφυ-
λακής σταµάτησαν τη ∆ευτέρα το απόγευµα τις 
έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της βορειοδυ-
τικής Αυστραλίας, χωρίς να έχουν εντοπιστεί 
περισσότεροι πρόσφυγες.

Στο µοιραίο σκάφος  που ξεκίνησε από την 
Ινδονησία µε προορισµό την Αυστραλία, την 
περασµένη Τρίτη, πιστεύεται ότι επέβαιναν 
συνολικά 55 λαθροµετανάστες.

Εκπρόσωπος των αυστραλιανών αρχών τό-
νισε ότι τα σκάφη της ακτοφυλακής επί τρεις 
µέρες προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να 
διασώσουν επιζήσαντες της τραγωδίας.

∆εν ανασύρθηκαν 
ακόµη τα πτώµατα 
των νεκρών  
προσφύγων από 
τη θάλασσα

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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