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Λονδίνο: Δύο ακόμη Αυστραλοί ανάμεσα 
στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης
Τ ην έντονη ανησυχία του ότι 

ανάµεσα στα θύµατα των τρο-
µοκρατικών επιθέσεων  στη Γέ-
φυρα του Λονδίνου υπάρχουν 

ακόµη δύο Αυστραλοί, ανεβάζοντας 
των συνολικό αριθµό των Αυστρα-
λών πολιτών που τραυµατίστηκαν 
στους τέσσερις, εξέφρασε χθες ο 
Πρωθυπουργός Μαλκόµ Τέρµπουλ.
«Μπορούµε να αναφέρουµε µε βε-
βαιότητα ότι δύο Αυστραλοί τραυ-
µατίστηκαν σωµατικά στην επίθεση, 

µια γυναίκα που αναρρώνει στο νο-
σοκοµείο και ένας ακόµη άνθρωπος 
που επιστρέφει στην Αυστραλία», 
δήλωσε ο κ. Τέρνµπουλ και πρόσθε-
σε “υπάρχουν δύο ακόµη Αυστραλοί 
- που ανεβάζουν τον συνολικό αριθ-
µό των θυµάτων σε τέσσερα - για 
την τύχη των οποίων έχουµε πολύ 
µεγάλες ανησυχίες. Σε αυτό το στά-
διο, δεν µπορούµε να πούµε τίποτα 
περισσότερο. Έχουµε έρθει σε επα-
φή µε τις οικογένειές τους, είµαστε 

σε στενή επαφή µε τις οικογένειές 
τους».
Ο κ. Τέρνµπουλ είπε ότι η Αυστρα-
λία δεν θα λυγίσει  στην απειλή της 
τροµοκρατίας.
«Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν περί-
που 130.000 Αυστραλοί που ζουν 
στο Ηνωµένο Βασίλειο µόνιµα και 
πολλοί Αυστραλοί επισκέπτες και 
υπήρχαν αρκετοί Αυστραλοί κοντά 
στο σηµείο της επίθεσης.  Ποτέ δεν 
θα αλλάξουµε τον τρόπο που ζού-

µε, αψηφούµε αυτούς τους δεινούς 
εγκληµατίες και απορρίπτουµε την 
δηλητηριώδη ιδεολογία τους».
Οι δύο τραυµατίες Αυστραλοί που 
έχουν ταυτοποιηθεί είναι η Κάντισ 
Χετζ από το Μπρίσµπεϊν και ο Άντρι-
ου Μόρισον από το Ντάργουιν. Και 
οι δύο µαχαιρώθηκαν στον τράχηλο. 
Η κ. Χετζ υποβλήθηκε σε χειρουρ-
γική επέµβαση και η υγεία της απο-
καθίσταται καλά , ενώ ο κ. Μόρισον 
χρειάστηκε ράµµατα.

Φυλάκιση οκτώ ετών 
για τον µπειµπισίτερ 
που σκότωσε αγοράκι 
18 µηνών  
Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
οκτώ ετών για την ανθρωποκτονία ενός αγο-
ριού ηλικίας 18 µηνών, το οποίο φρόντιζε 
στο σπίτι του στο κεντρικό Κουίνσλαντ το 
2015.
Ο µικρός Hemi Goodwin-Burke πέθανε στο 
νοσοκοµείο τον Μάρτιο φέτος από τραυµατι-
σµούς που υπέστη, ενώ ήταν στη φροντίδα 
του Μάθιου Τζέιµς Άιρλαντ, 31 ετών, σε ένα 
σπίτι στο Moranbah. Ο Hemi είχε 75 µώ-
λωπες στην κοιλιακή χώρα, ένα σπασµένο 
πλευρό, ρήξη εσωτερικών οργάνων και ένα 
µεγάλο τραύµα στο κεφάλι. Οδηγήθηκε στο 
νοσοκοµείο του Townsville, ενώ ήταν ακόµη 
στη ζωή, αλλά αργότερα πέθανε. Ο Μάθιου 
Τζέιµς Άιρλαντ κατηγορήθηκε για βασανι-
στήρια και σοβαρές σωµατικές βλάβες, αλλά 
µετά τον θάνατο του Hemi, κατηγορήθηκε 
για φόνο. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, 
παραδέχθηκε την ενοχή του στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο του Mackay. Κατά τη διάρκεια 
της καταδίκης, είπε στους γονείς του Χεµί ότι 
«λυπάται».
Σε δήλωσή της η µητέρα του Hemi, Kerri-
Ann Goodwin, δήλωσε: «αυτή είναι µια πληγή 
τόσο βαθιά που δεν θα κλείσει ποτέ. Ήταν µια 
άσκοπη πράξη σκληρότητας.»
Ο Μάθιου Τζέιµς Άιρλαντ καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση οκτώ ετών και έξι µηνών και θα 
µπορέσει να ζητήσει επανεξέταση της ποινής 
του τον Μάρτιο του 2019.

Η Σέρι Γιάν, φυλακισµένη για δωροδοκία αξιωµατούχου 
του ΟΗΕ, ήταν στόχος µυστικής έρευνας της ASIO το 2015
Πράκτορες της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(ASIO) βρήκαν διαβαθµισµένα κυβερνητικά έγγραφα, σε 
έρευνα που έκαναν σε οικία στην  Κάµπερα τον Οκτώ-
βριο του 2015. Η ASIO αναζητούσε στοιχεία για έναν 
από τους ενοίκους του σπιτιού καθώς θεωρούσε ότι µπο-
ρεί να είναι Κινέζος κατάσκοπος.
Το διαµέρισµα ανήκε στη Σέρι Γιάν που χαρακτηριζόταν 
ως η «βασίλισσα» της κοινωνικής ζωής της Κινεζοαυ-
στραλιανής κοινότητας και τον σύζυγός της, Ρότζερ Ου-
ρέν, πρώην υψηλόβαθµο αξιωµατούχο των υπηρεσιών 
ασφαλείας της Αυστραλίας και διπλωµάτη.
Έρευνα της δηµοσιογραφικής εκποµπής Four Corners 
αποκάλυψε ότι η µυστική επιδροµή της ASIO έγινε για να 
διαπιστωθεί αν η Γιάν ήταν κατάσκοπος που δρούσε για 
λογαριασµό του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας.
Τα άκρως εµπιστευτικά και διαβαθµισµένα έγγραφα πε-
ριείχαν λεπτοµέρειες για το τι γνώριζαν οι δυτικές υπηρε-
σίες για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Ο κ. Uren είναι ανάµεσα στους υπόπτους και οι αρχές 
θεωρούν ότι είναι αυτός που πήρε τα έγγραφα από το 
Γραφείο Εθνικών Αξιολογήσεων (Office of National 
Assessments), πριν εγκαταλείψει την υπηρεσία τον Αύ-
γουστο του 2001.
Η κατοχή διαβαθµισµένων εγγράφων θεωρείται παρά-
βαση, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον κ. Uren.
Η έρευνα στο σπίτι σχεδιάστηκε να γίνει µαζί µε τη σύλ-
ληψη της Γιάν από το FBI στη Νέα Υόρκη µε την κατηγο-
ρία της δωροδοκίας του John Ashe, ο οποίος  ήταν πρό-
εδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Η 
Γιάν παραδέχτηκε την ενοχή της και φυλακίστηκε πέρυσι.
Η 58χρονη Yan έχει βαθιές σχέσεις µε πολιτικούς και 
επιχειρηµατικούς παράγοντες καθώς και µε παράγοντες 
του υπουργείου εξωτερικών της Αυστραλίας, συµπερι-

λαµβανοµένων και πρώην πολιτικών του Εργατικού και 
του Φιλελεύθερου Κόµµατος.
Κόρη ενός διάσηµου Κινέζου καλλιτέχνη και µέλους του 
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, η Γιάν είναι επίσης 
γνωστό ότι έχει στενές σχέσεις µε το Κοµµουνιστικό Κόµ-
µα.
Η επιχείρηση ASIO δείχνει ότι αυστραλιανοί στόχοι, κα-
θώς και κάποιοι αξιωµατούχοι των Ηνωµένων Εθνών, 
αποτέλεσαν αντικείµενο κινεζικής επιχείρησης συλλογής 
πληροφοριών.
Οι αποκαλύψεις αποτελούν µέρος µιας µεγάλης έρευνας 
του Four Corners σχετικά µε τις προσπάθειες του Κινε-
ζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος να διεισδύσει στα Αυ-
στραλιανά θεσµικά όργανα και να επηρεάσει πολιτικά 
πρόσωπα. Ο κ. Uren ανέφερε στους δηµοσιογράφους 
του Four Corners και στο Fairfax Media ότι η ASIO δι-
ερευνούσε την πιθανότητα η Γιάν να εργάστηκε για την 
Κινέζικη Υπηρεσία Πληροφοριών, µια κατηγορία που 
χαρακτήρισε ως «προϊόν φαντασίας».
Ο κ. Uren κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την επιδροµή ASIO, 
λέγοντας ότιοι  πληροφορίες για την Γιαν είναι πιθανό να 
προέρχονταν από το FBI. «Είναι προκατάληψη των ΗΠΑ 
ότι όλοι οι Κινέζοι είναι κατάσκοποι», είπε. Κυβερνητικές 
πηγές απέρριψαν τα σχόλια του κ. Uren. 
Ο κ. Ashe τον οποίο δωροδωκούσε η Γιάν εξελέγη για 
µια πενταετή θητεία ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευ-
σης που ξεκίνησε το 2013, περίπου την ίδια στιγµή που 
η Γιαν κατηγορείται ότι του έκανε µηνιαίες πληρωµές 
ύψους 20.000 δολαρίων υπό τον πρόσχηµα µιας µη κυ-
βερνητικής οργάνωσης που ονοµάζεται Ίδρυµα Παγκό-
σµιας Αειφορίας.
Πέθανε σε ένα ατύχηµα ενώ περίµενε να γίνει η δίκη, 
λίγο πριν η Γιάν καταδικαστεί στη φυλακή για τη δωρο-
δοκία του.

Δεύτερη επίθεση σε γυναίκα από τον άνθρωπο 
που προσπάθησε να βιάσει 12χρονη
Ένας άντρας που προσπάθησε να 
απαγάγει µια νεαρή γυναίκα στην 
Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ου-
αλίας την Κυριακή πιστεύεται ότι 
είναι το ίδιο πρόσωπο επιτέθηκε 
σεξουαλικά σε µια 12χρονη κοπέ-
λα πριν από τρεις εβδοµάδες. Η 
αστυνοµία έχει απευθύνει έκκληση 
στην τοπική κοινότητα για βοήθεια 
για να βρει τον άνθρωπο, ο οποίος 
πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνος για 
τις δύο επιθέσεις στο Narara. Το 
12χρονο κορίτσι δέχτηκε σεξουαλι-
κή και άσεµνη επίθεση, καθώς περ-

πατούσε κατά µήκος ενός µονοπα-
τιού στο δρόµο για το σχολείο στις 
15 Μαΐου. Η αστυνοµία δήλωσε ότι 
η ίδια οµάδα που ερευνά αυτό το 
περιστατικό,  ερευνά τώρα και την 
απόπειρα απαγωγής µιας 18χρονης 
γυναίκας κοντά στο σιδηροδροµικό 
σταθµό Narara την Κυριακή. Αξιω-
µατούχοι έχουν πει ότι η γυναίκα 
πήρε ένα τρένο λίγο πριν από τις 
4:30 µ.µ. και περπάτησε κατά µήκος 
της Narara Valley Drive  σε µια λω-
ρίδα που οδηγεί στην Koninderie 
Parade. Εκεί την πλησίασε ένας άν-

δρας και την έπιασε από το λαιµό. 
Η γυναίκα είπε στην αστυνοµία ότι 
κλώτσησε τον άνδρα και έτρεξε για 
βοήθεια. Ο άντρας περιγράφεται ως 
περίπου 25 ετών, ύψους περίπου 
1,80εκ µε ξανθά µαλλιά και µπλε 
µάτια και κρατάει κηνυγετικό µα-
χαίρι.
Μετά την τελευταία επίθεση, η αστυ-
νοµία παρότρυνε την τοπική κοινό-
τητα να επαγρυπνεί για την ασφά-
λειά τους και να ενθαρρύνει τους 
γονείς να ενηµερώσουν τα παιδιά 
τους για τους κινδύνους.




