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Δολοφόνησε τον γιο της γιατί ήθελε 
να την βάλει σε γηροκομείο

Τα 12 εγκλωβισμένα παιδιά 
σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης 
χαμογελούν στην κάμερα 

Η 
Άνα Μέι Μπλέσινγκ συ-
νελήφθη τη Δευτέρα, στο 
σπίτι στα προάστια του 
Φοίνιξ που μοιραζόταν με 

τον γιο της. Τέθηκε υπό κράτηση 
κι η εγγύηση για την προσωρινή 
απελευθέρωσή της με περιοριστι-
κούς όρους ορίστηκε στα 500.000 
δολάρια, διευκρίνισαν δικαστικοί.
Δεν δήλωσε αθώα ή ένοχη κατά 
τη σύντομη εμφάνισή της ενώπιον 
δικαστηρίου. Δεν είναι σαφές αν 
έχει δικηγόρο.
Η Μπλέσινγκ ομολόγησε στους 
αστυνομικούς που τη συνέλαβαν 
ότι έκρυψε δύο πιστόλια στις τσέ-
πες της ρόμπας της και πήγε να 
αναμετρηθεί με τον γιο της στο 

υπνοδωμάτιό του. Του προκάλε-
σε πολλαπλά τραύματα, ανέφερε 
το γραφείο του σερίφη στην Κο-
μητεία Μαρικόπα σε ανακοίνωσή 
του. Η ύποπτη είπε επίσης ότι κα-
τόπιν προσπάθησε να στρέψει τα 
πιστόλια στην 57χρονη φιλενάδα 
του γιου της, αλλά αυτή κατάφερε 
να της πάρει τα όπλα έπειτα από 
πάλη, πρόσθεσε το γραφείο του 
σερίφη.
Η Μπλέσινγκ καθόταν σε ανακλι-
νόμενο κάθισμα στο υπνοδωμάτιό 
της όταν συνελήφθη. Αρνιόταν να 
βγει από το σπίτι.
Είπε στους αστυνομικούς ότι ανα-
μετρήθηκε με τον γιο της επειδή 
είχε την πρόθεση να τη στείλει 

σε οίκο ευγηρίας διότι, όπως της 
είπε, ήταν δύσκολο να ζει μαζί της.
Η Μπλέσινγκ είπε στους αστυνο-
μικούς πως πρέπει να την «κοιμί-
σουν» για την πράξη της και ότι 
ήθελε να αυτοκτονήσει.
Η 92χρονη αφηγήθηκε πως είχε 
αγοράσει το ένα από τα πιστόλια 
και ότι το άλλο της το είχε δώσει 
ο εκλιπών σύζυγός της, πάντως 
πρόσθεσε πως τα δύο όπλα εί-
χαν να χρησιμοποιηθούν από τη 
δεκαετία του 1970. Η αστυνομία 
διευκρίνισε ότι στελέχη της είχαν 
επισκεφθεί ξανά το σπίτι, έπειτα 
από καταγγελία που δέχθηκε για 
διένεξη ανάμεσα στην υπερήλικη 
γυναίκα και τον γιο της.

Σε καλή κατάσταση είναι τα 12 παιδιά και ο 
προπονητής τους που παραμένουν παγιδευ-
μένα σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, όπως φαί-
νεται από ένα νέο βίντεο που δόθηκε στη 
δημοσιότητα.
Τα ηλικίας 11-16 ετών παιδιά κι ο 25χρονος 
προπονητής τους εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 
εννιά μέρες μετά τον εγκλωβισμό τους στο 
σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ λόγω της ανόδου της 
στάθμης του νερού, αλλά η διάσωσή τους 
μπορεί να πάρει μήνες καθώς ή θα πρέπει 
να εκπαιδευτούν στις καταδύσεις ή θα πρέ-
πει να περιμένουν να λήξει η εποχή των 
μουσώνων και να υποχωρήσουν τα νερά 
-λόγος για τον οποίο οι συντονιστές της επι-
χείρησης ετοιμάζονται να μεταφέρουν τρό-
φιμα και άλλα υλικά που θα καταστήσουν 
δυνατή την επιβίωση των εγκλωβισμένων 
για διάστημα έως και τεσσάρων μηνών.
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Το γραφείο µας εργάζεται µε συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστηµένους πελάτες µας.
Σας εξυπηρετούµε όλη την ηµέρα, όλη την εβδοµάδα, σε όλη την µητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.
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λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι 
ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα.  
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Παρακολουθείτε από το Ράδιο Γέφυρα
κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ την εκπομπή 

«Όσια και Ιερά της Κρήτης.»
Ο Μιχάλης Πλατύρραχος σκύβει με σεβασμό στην

παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από τη λήθη
τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και
με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε 

άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε.

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Σότσι – Ένας νεκρός
Ένας 63χρονος Ρώσος σκοτώθηκε 
και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυμα-
τίστηκαν όταν αυτοκίνητο ανέβηκε 
στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε ομάδα 
πεζών στην πόλη Σότσι. Σύμφωνα 
με αστυνομικές πηγές που μίλησαν 
στο πρακτορείο Reuters, οι αρχικές 
έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός του 

οχήματος αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. 
Η Ρωσία φιλοξενεί αυτήν την περί-
οδο το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου σε 11 πόλεις, μεταξύ των 
οποίων είναι και το Σότσι. Το δυ-
στύχημα σημειώθηκε σε έναν δρό-
μο που απέχει περίπου 45 χιλιόμε-
τρα από το στάδιο της πόλης. Ένα 

παρόμοιο τροχαίο δυστύχημα είχε 
σημειωθεί τον περασμένο μήνα στη 
Μόσχα, όταν οδηγός ταξί παρέσυρε 
πεζούς κοντά στην Κόκκινη Πλατεία, 
τραυματίζοντας επτά ανθρώπους. Ο 
ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι τον 
πήρε ο ύπνος και έχασε τον έλεγχο 
του οχήματος. 


