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Φυλάκιση 25 ετών στον Κλάους Νόιμπερτ 
για τη «βίαιη» δολοφονία της συζύγου του
Ο Κλάους Ντίτερ Νόιµπερτ, ο 

οποίος πυροβόλησε τη σύζυ-
γό του Όλγα ενώ εκείνη κα-
θόταν στη θέση του οδηγού 

στο αυτοκίνητό της σε φανάρι στο 
Χόµπαρτ το 2015, έχει καταδικαστεί 
σε 25 χρόνια φυλάκισης για τη δολο-
φονία της.
Καταδικάστηκε επίσης σε επιπλέον 
τρία χρόνια φυλάκισης για την πρό-
κληση σοβαρής σωµατικής βλάβης 
στην Τζόζεφιν Ραµός Κούπερ, συνε-
πιβάτη της κ. Νόιµπερτ που υπέστη 
σοβαρές βλάβες προσπαθώντας να 
προστατέψει τη φίλη της.
∆ικαιούται να ζητήσει αποφυλάκιση 
µε αναστολή µόνο µετά την παρέλευ-
ση δεκατεσσάρων ετών και έξι µη-
νών.
Κατά την καταδικαστική αγόρευσή 

του, ο δικαστής του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου Μάικλ Μπρετ δήλωσε ότι το 
έγκληµα προέκυψε από την πεποίθη-
ση του κ. Νόιµπερτ ότι η Όλγα του 
ανήκε. Χαρακτήρισε το έγκληµα ως 
εγωιστικό, σκληρό και «βάναυσο».

Ο δικαστής Μπρετ είπε επίσης ότι δεν 
υπάρχουν ενδείξεις πως ο Νόιµπερτ 
είχε µετανιώσει για τα εγκλήµατά του.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, το Ανώ-
τατο ∆ικαστήριο άκουσε ότι ο Νό-
ιµπερτ και η σύζυγός του, που είχε 
γεννηθεί στις Φιλιππίνες, ήταν σε 
διάσταση από το 2014, καθώς η κ. 
Νόιµπερτ άρχισε να σχετίζεται µε τον 
Έρικ Χάρβεϊ, ο οποίος στη δίκη κα-
τέθεσε στοιχεία που αποδείκνυαν ότι 
η Όλγα σχεδίαζε να χωρίσει τον Νό-
ιµπερτ.
Ο διευθυντής της ∆ηµόσιας Εισαγγε-
λίας Ντάριλ Κόατς είπε στη δίκη ότι 
ο Νόιµπερτ αισθανόταν «ταπεινωµέ-
νος» και «εξοργισµένος».
Όπως άκουσε το δικαστήριο, ο Νό-
ιµπερτ βρισκόταν σε οικονοµική δι-
αµάχη µε τη σύζυγό του όταν είδε το 

ασηµένιο της sedan στις 14 Μαΐου 
2015.
Ο Νόιµπερτ είπε ότι είχε στο αυτο-
κίνητό του το πυροβόλο όπλο που 
χρησιµοποίησε –µια επαναληπτική 
καραµπίνα Winchester του 1873– 
εβδοµάδες πριν από το συµβάν.
Εξήγησε στο δικαστήριο ότι ήθελε να 
το χρησιµοποιήσει για να αυτοκτονή-
σει µπροστά στη σύζυγό του στο δικα-
στήριο οικογενειακών διαφορών για 
να δείξει «πόσο απελπισµένος» ήταν.
Ο Νόιµπερτ είπε στο δικαστήριο ότι 
τη στιγµή που είδε το αυτοκίνητο δεν 
µπορούσε να διακρίνει ποιος ήταν 
µέσα – και το επόµενο πράγµα που 
θυµάται είναι να του παίρνουν το 
όπλο από τα χέρια.

Οι υγειονοµικές αρχές προέτρεψαν τους επιβάτες µιας πτήσης 
από την Ινδονησία στη Μελβούρνη νωρίτερα αυτό τον µήνα να 
αναζητήσουν επειγόντως ιατρική φροντίδα µετά τη διάγνωση 
ενός παιδιού, που δεν είχε εµβολιαστεί, µε ιλαρά.
Το τρίχρονο παιδί εισήχθη στο νοσοκοµείο µετά την άφιξή του 
στο Αεροδρόµιο της Μελβούρνης µε τις αερογραµµές Garuda GA 
716 από την Τζακάρτα στις 9:20 π.µ. στις 13 Μαΐου.
Ο επικεφαλής υγειονοµικός υπάλληλος της Βικτόρια δρ Μπρετ 
Σάτον δήλωσε ότι το παιδί διαγνώστηκε µε ιλαρά το Σαββατοκύ-
ριακο.
«Ανησυχούµε ότι αυτό το άτοµο θα µπορούσε να είναι µολυσµα-
τικό και κατά τη διάρκεια της πτήσης» είπε.
«Όποιος δεν έχει εµβολιαστεί κατά της ιλαράς ή έχει κάνει µόνο 
ένα εµβόλιο ίσως να διατρέχει κίνδυνο».
Ο δρ Σάτον είπε ότι ένα στα τρία παιδιά µε την ασθένεια νοσηλεύ-
εται, µε την ασθένεια να ξεκινά συνήθως µε κοινά συµπτώµατα 
κρυολογήµατος όπως ρινική καταρροή, κόκκινα µάτια και βήχα, 
και να εξελίσσεται µε πυρετό και εξανθήµατα.
Είπε ότι δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι ένα µη εµβολιασµέ-
νο παιδί κόλλησε ιλαρά ενώ ήταν στο εξωτερικό.
«Νοµίζω ότι δεν αποτελεί έκπληξη … Αν δεν έχετε εµβολιαστεί 
και εκτεθείτε στην ιλαρά, οι πιθανότητες να κολλήσετε µόνο και 
µόνο όντας στο ίδιο περιβάλλον µε τον ασθενή είναι 9 στις 10. 
Πρέπει να αντιµετωπίζετε την ιλαρά ως κίνδυνο» πρόσθεσε.
«H Ινδονησία και το Μπαλί αυτή τη στιγµή ενδεχοµένως να απο-
τελούν ενεργά σηµεία για την ιλαρά, γι’ αυτό πρέπει να θεωρεί 
κανείς το εµβόλιο κατά της ιλαράς ως αναγκαίο ταξιδιωτικό».

Προειδοποίηση για την ιλαρά: 
Μετά από ταξίδι νοσηλεύεται 
παιδί που δεν είχε εµβολιαστεί

Υποβάθµιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας 23 τραπεζών
Ο οργανισµός αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας 
S&P Global υποβάθµισε 
σχεδόν όλα τα χρηµατοπι-
στωτικά ιδρύµατα της Αυ-
στραλίας επειδή αντιµετω-
πίζουν «αυξηµένο κίνδυνο 
από απότοµη διόρθωση 
στις τιµές ακινήτων».

Είκοσι τρία ιδρύµατα, µε-
ταξύ των οποίων η AMP, 
η Τράπεζα του Κουίνσλαντ, 
η Bendigo and Adelaide 
Bank και η Credit Union 
Australia, είδαν τα πιστο-
ληπτικά προφίλ τους να 
υποβαθµίζονται.

Αυτό ενδέχεται να οδηγή-
σει σε αύξηση του κόστους 
δανεισµού για τις ίδιες τις 
τράπεζες, κόστος που µε τη 
σειρά του µπορεί να µετα-
φερθεί στους πελάτες.

Η S&P ανέφερε ότι «οι οι-
κονοµικές ανισορροπίες 
στην Αυστραλία έχουν αυ-
ξηθεί λόγω της έντονης αύ-
ξησης του χρέους του ιδιω-
τικού τοµέα και των τιµών 
των κατοικιών τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια».

Στην πραγµατικότητα, η 
S&P θεωρεί ότι η µεγάλη 
αύξηση των τιµών των κα-
τοικιών έχει κάνει τις τρά-
πεζες ευάλωτες και έχει κα-
ταστήσει την αποπληρωµή 
των χρεών τους στο µέλλον 

λιγότερο πιθανή.

Ο οργανισµός αξιολόγησης 
δήλωσε ότι οι αυστραλια-
νές τράπεζες κινδυνεύουν 
από µια διόρθωση των τι-
µών, αφού «τα στεγαστικά 
δάνεια ασφαλίζουν τα δύο 
τρίτα των δανειστικών πε-
ριουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών», και ότι «ο αντί-
κτυπος που θα είχε ένα 
τέτοιο σενάριο θα επιτει-
νόταν από τις εξωτερικές 
αδυναµίες της αυστραλια-
νής οικονοµίας, και ιδίως 
τα συνεχιζόµενα ελλείµµα-
τα του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών και το 
υψηλό επίπεδο του εξωτε-
ρικού χρέους».

Ωστόσο, οι «τέσσερις µε-
γάλες» τράπεζες κατάφεραν 

να αποφύγουν την υποβάθ-
µιση, επειδή η S&P θεωρεί 
πιθανό να λάβουν «έγκαι-
ρη οικονοµική υποστήρι-
ξη από την κυβέρνηση της 
Αυστραλίας» σε περίπτωση 
που οι τιµές των κατοικιών 
πέσουν απότοµα.

Η ανάλυση έρχεται σε µια 
περίοδο που η κυβέρνηση 
προσπαθεί να επιβάλει µια 
νέα εισφορά στις µεγάλες 
τράπεζες, η οποία εν µέ-
ρει δικαιολογείται από την 
υποστήριξη που τους παρέ-
χει.

Παρ’ όλα αυτά, η S&P ανα-
φέρει ότι «σύµφωνα µε 
τα παγκόσµια πρότυπα οι 
προοπτικές για τις αυστρα-
λιανές τράπεζες παραµέ-
νουν σχετικά ευνοϊκές».




