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Αµερικανός 
πεζοπόρος πέθανε 
από τη ζέστη 
στο Alice Springs 
Ένας 33χρονος Αµερικανός τουρίστας 
πέθανε από την υπερβολική ζέστη ενώ 
πεζοπορούσε στο δηµοφιλές µονοπάτι 
Larapinta, δυτικά του Alice Springs 
στην Κεντρική Αυστραλία. Ο άτυχος 
άντρας στις 8:30 π.µ. την Τετάρτη και 
είχε σκοπό να αναρριχηθεί στο βου-
νό Sonder. Τελικά βρέθηκε νεκρός 
περίπου 750 µέτρα από ένα πάρκινγκ 
κοντά στο φαράγγι Redbank στις 5:00 
µ.µ. Η αστυνοµία ανέφερε ότι ο άν-
δρας και ένας ακόµη τουρίστας είχαν 
ανέβει στο Όρος Σόντερ, που είναι η 
τέταρτη υψηλότερη κορυφή στη Βόρεια 
Επικράτεια και ήταν στην κάθοδο όταν 
χώρισαν οι δρόµοι τους. Η κορυφή 
βρίσκεται σε ύψος περίπου 1.300 
µέτρων και η απόσταση που έκαναν 
συνολικά ήταν περίπου 16 χιλιόµετρα. 
Ο 40χρονος άνδρας που ήταν µαζί µε 
τον Αµερικανό είπε στην αστυνοµία 
ότι ο 33χρονος επιτάχυνε κατά την 
επιστροφή και φαίνεται ότι σε κάποιο 
σηµείο πήρε λάθος µονοπάτι.
Η αστυνοµία δήλωσε ότι οι έρευνες 
συνεχίζονται, αλλά δεν πιστεύεται ότι 
υπήρχαν ύποπτες συνθήκες γύρω από 
το θάνατο. Η Μετεωρολογική υπηρε-
σία επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριµένη 
περιοχή στο Alice Springs η θερµο-
κρασία ήταν 42 βαθµοί Κελσίου. Πριν 
από 11 µήνες είχαν χάσει τη ζωή τους 
δύο ηλικιωµένοι Γερµανοί τουρίστες 
στο φαράγγι Τρεφίνα , ανατολικά του 
Alice Springs. Το προξενείο των Ηνω-
µένων Πολιτειών έχει ενηµερωθεί και 
θα συνταχθεί έκθεση για τον ιατροδι-
καστή.

∆εν θα πάει φυλακή 
η γυναίκα που 
σκότωσε σε τροχαίο 
91χρονο βετεράνο
Μια 72χρονη γυναίκα που σε τροχαίο ατύ-
χηµα είχε προκαλέσει το θάνατο 91χρονου 
βετεράνου δεν θα πάει τελικά στη φυλακή 
σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου. 
Η Μάργκαρετ Στόουαρτ οδηγούσε στο Long 
Gully Road στο Tuggeranong τον Μάιο, όταν 
µπήκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας και 
έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, που οδηγού-
σε ο 91χρονος βετεράνος του Β ‘Παγκοσµίου 
Πολέµου Henryk Frank Kustra. Ο άτυχος 
άνδρας σκοτώθηκε επιτόπου. Ο εισαγγελέας 
Trent Hickey δήλωσε στο δικαστήριο ότι τα 
στοιχεία πριν από το ατύχηµα έδειξαν ότι  η 
οδηγός δεν προσπάθησε να φρενάρει πράγ-
µα που δείχνει ότι η κατηγορούµενη ήταν 
αφηρηµένη ή είχε αποκοιµηθεί. ∆ήλωση 
της κόρης του θύµατος που διαβάστηκε στο 
δικαστήριο ανέφερε: «Όταν χάνεις κάποιον 
ξαφνικά και σε τραγικές συνθήκες, δεν είναι 
όπως όταν είναι άρρωστος και µπορείς να 
του πεις αντίο.» Ο κ. Kustra ήταν 14 ετών 
όταν τον πήραν από το σπίτι του στην ανατο-
λική Πολωνία και τον έστειλαν στη Σιβηρία. 
Αφού επέζησε κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο, εκπλήρωσε το όνειρό του να ζήσει 
στην Αυστραλία στην οποία µετανάστευσε το 
1948. Παντρεύτηκε µια σκωτσέζα στο Σίδνεϊ, 
και είχαν τρία παιδιά, τρία εγγόνια και τρία 
δισέγγονα. Ο κ. Kustra ήταν ο µοναδικός 
φροντιστής της συζύγου του, η οποία πάσχει 
από τη νόσο του Πάρκινσον και από άνοια. 
Η εγγονή του είπε στο δικαστήριο «ξέρω ότι 
ήταν 91 ετών, αλλά πίστευα πραγµατικά ότι 
θα ζήσει µέχρι τα 100». Εκτός του δικαστη-
ρίου, η οικογένεια του κ. Kustra δήλωσε ότι 
δεν ήθελε να πάει στη φυλακή η γυναίκα που 
προκάλεσε το ατύχηµα, ωστόσο ήλπιζε ότι η 
άδειά της θα ανασταλεί µόνιµα.

Ένας ακόµη διπλωµατικός καυγάς έχει 
ξεσπάσει µεταξύ της Αυστραλίας και 
της Κίνας, µε  το Πεκίνο να υποβάλλει 
επίσηµη διαµαρτυρία για την επίθεση 
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης στο 
πρόγραµµα βοήθειας του Ειρηνικού. 
Προχθές η υπουργός ∆ιεθνούς Ανά-
πτυξης Concetta Fierravanti-Wells 
σάρκασε του Κινέζους για τις επενδύ-
σεις τους στην περιοχή κατηγορώντας 
τους ότι χρηµατοδοτούν «δρόµους 
προς το πουθενά» και «άχρηστα κτί-
ρια». Αυστραλοί αξιωµατούχοι παρα-
κολουθούν τις κινήσεις της Κίνας στην 
περιοχή προσεκτικά και λένε ότι έχει 
προσφέρει δάνεια µε ευνοϊκούς όρους 
και επιδόµατα για να ενισχύσει την 
επιρροή της. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, 
Λου Κανγκ, χαρακτήρισε τις παρατη-
ρήσεις της Υπουργού ως «ανεύθυνες» 
και είπε ότι έχουν «ελάχιστη σχέση µε 
τα γεγονότα». «Η βοήθεια που παρέ-
χει η Κίνα έχει συµβάλλει σηµαντι-

κά στην οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη αυτών των χωρών και έχει 
δώσει απτά οφέλη στον τοπικό πλη-
θυσµό. Η βοήθεια αυτή έχει εκτιµηθεί 
από τις κυβερνήσεις και τους κατοί-
κους αυτών των χωρών», ανέφερε ο 
Κινέζος Υπουργός και πρόσθεσε «Ελ-
πίζουµε ότι ορισµένοι στην Αυστραλία 
θα πρέπει να σκεφτούν τι λένε αντί να 
κάνουν ανεύθυνες παρατηρήσεις σε 
άλλες χώρες». Κάποιοι αναλυτές θε-
ώρησαν ασυνήθιστο το γεγονός ότι η 
γερουσιαστής Fierravanti-Wells χρη-
σιµοποίησε µια τόσο έντονη γλώσσα 
στην κριτική της στην Κίνα αλλά  τα 
σχόλιά της αντικατοπτρίζουν την αυ-
ξανόµενη ανησυχία στην Καµπέρα για 
το πώς κάποιες χώρες του Ειρηνικού 
πλησιάζουν το Πεκίνο. «∆εν θέλουµε 
να φτιάχνουµε δρόµους που να µην 
πηγαίνουν πουθενά. Θέλουµε να εξα-
σφαλίσουµε ότι οι υποδοµές που κα-
τασκευάζουµε είναι πραγµατικά παρα-
γωγικές και πρόκειται να αποφέρουν 

οικονοµικά οφέλη», δήλωσε προχθές 
η γερουσιαστής Fierravanti-Wells. Το 
Ινστιτούτο Lowy εκτιµά ότι η Κίνα έχει 
συνεισφέρει περισσότερα από 2,3 δι-
σεκατοµµύρια δολάρια σε βοήθεια 
στον Ειρηνικό από το 2006. Πέρσι, η 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση δήλωσε ότι 
θα δαπανήσει περισσότερα από 100 
εκατοµµύρια δολάρια για να βοηθήσει 
την Παπούα Νέα Γουινέα να φιλοξε-
νήσει τη Σύνοδο Κορυφής APEC του 
2018 - εν µέρει επειδή οι αξιωµατού-
χοι ανησυχούσαν ότι η Κίνα θα πα-
ρέµβει εάν η Αυστραλία δεν το κάνει. 
Η εκπρόσωπος της αντιπολιτευόµενης 
Penny Wong δήλωσε ότι οι περικοπές 
από την κυβέρνηση στον προϋπολο-
γισµό της ∆ιεθνούς Βοήθειας έχουν 
βλάψει τη φήµη της Αυστραλίας στην 
περιοχή και η Κίνα κατάφερε να κα-
λύψει το κενό. Οι εντάσεις αυξάνονται 
µεταξύ Καµπέρας και Πεκίνου σε πολ-
λά µέτωπα τους τελευταίους µήνες.

Το Πεκίνο διαµαρτύρεται για την «ανεύθυνη επίθεση» της Αυστραλίας 

Εκατοντάδες 
νυχτερίδες νεκρές 
από τον καύσωνα 
Π άνω από 400 νυχτερίδες βρήκαν τραγικό θάνατο στο εθνικό 

πάρκο Campelltown στην Αδελαϊδα, εξαιτίας του πρωτοφα-
νούς καύσωνα. Οι υψηλές θερµοκρασίες–που το σαββατοκύ-
ριακο άγγιξε τους 47 βαθµούς Κελσίου, την υψηλότερη που 

έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1939- συνέπεια της κλιµατικής 
αλλαγής, κάνει τη ζωή δύσκολη όχι µόνο στους ανθρώπους, αλλά 
και στα ζώα. Οι εθελοντές διασώστες ζώων στο πάρκο περιέγραψαν 
συγκλονιστικές εικόνες, καθώς βρήκαν τις σορούς από εκατοντάδες 
µωρά νυχτερίδες, πεσµένες στο έδαφος. Όπως εξηγούν οι επιστή-
µονες, οι νυχτερίδες έχουν ελάχιστη αντοχή στη ζέστη, η οποία τις 
επηρεάζει τόσο πολύ, που είναι σαν να βράζει ο εγκέφαλός τους στην 
κυριολεξία. Οι εν λόγω νυχτερίδες ανήκουν στο υποείδος πτερόπο-
δες που είναι γνωστές και ως «ιπτάµενες αλεπούδες». Σύµφωνα µε 
φιλανθρωπικό οργανισµό που επικαλείται η Washington Post, καθώς 
οι ενήλικες νυχτερίδες αναζήτησαν δροσιά σε κάποια σκιά, τα µωρά 
νυχτερίδες έµειναν µόνα τους στα δέντρα, αδυνατώντας να υποφέ-
ρουν τον καύσωνα. Ως αποτέλεσµα, πολλές από αυτές έπεσαν στο 
έδαφος νεκρές, ενώ αρκετές βρέθηκαν πεθαµένες πάνω στα δέντρα.




