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Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο μετά την 
πυρκαγιά σε σπίτι του Raymond Terrace

Πήδηξε από το αυτοκίνητο ενώ κινούνταν, 
μήνυσε τη γυναίκα του που δεν πάτησε φρένο

Η αστυνομία έχει απαγγείλει 
σε έναν άνδρα κατηγορίες για 
δολοφονία, αφού το πτώμα 
μιας ηλικιωμένης γυναίκας 
βρέθηκε σε ένα καμένο σπίτι 
στην περιοχή Hunter της Νέας 
Νότιας Ουαλίας. Οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν 
στο συγκεκριμένο σπίτι στο 
Raymond Terrace περίπου 
στις 12:30 το Σάββατο, μετά 
από αναφορές ότι ακούγονταν 
εκρήξεις και ότι είχε ξεσπά-
σει πυρκαγιά. Μόλις έσβησε 
η πυρκαγιά, οι πυροσβέστες 
ανακάλυψαν το πτώμα μιας 
γυναίκας ηλικίας 76 ετών, η 
οποία ήταν η ιδιοκτήτρια του 
σπιτιού. Ο 69χρονος άντρας 
–ο οποίος, σύμφωνα με το 
ABC, ήταν ο άνθρωπος που 
τη φρόντιζε– κατηγορήθηκε 
για δολοφονία που σχετίζεται 

με ενδοοικογενειακή βία και 

για καταστροφή περιουσίας 

με σκοπό να θέσει σε κίνδυ-

νο τη ζωή άλλου ανθρώπου. 

Η αστυνομία που διερεύνη-

σε το περιστατικό το Σάββα-

το εξέτασε την πιθανή σύν-

δεση μεταξύ της πυρκαγιάς 

στο σπίτι και σε ένα ατύχημα 

στον αυτοκινητόδρομο Pacific 

Highway. Είπαν ότι περίπου 

μία ώρα μετά την πυρκαγιά, 

ο άνδρας είχε εμπλακεί σε 

μετωπική σύγκρουση με φορ-

τηγό, ενώ ταξίδευε ανάποδα 

στην Pacific Highway κοντά 

στο Bulahdelah, 60 χιλιόμε-

τρα βόρεια του Newcastle, και 

υπέστη τραυματισμούς που 

όμως δεν απείλησαν τη ζωή 

του. Το δικαστήριο απέρριψε 

την εγγύηση.

Έ
νας άνδρας που τραυματίστη-
κε πολύ σοβαρά μετά από άλμα 
μέσα από ένα κινούμενο όχημα 

έκανε μήνυση στον οδηγό –τη σύζυγό 
του– για αμέλεια, ισχυριζόμενος ότι 
δεν πάτησε φρένο όταν είδε ότι ήταν 
έτοιμος να πηδήξει.
Η υπόθεση του κ. Brian Lim εκδικά-
στηκε στο Πρωτοδικείο της ΝΝΟ και, 
σε κατάθεσή του τον περασμένο Νο-
έμβριο, ισχυρίστηκε ότι τα τραύμα-
τά του δεν θα ήταν τόσο σοβαρά αν η 
Eunkyung Cho είχε πατήσει το φρένο 
της Mercedes Benz. Όπως κατατέθη-
κε στη δίκη, ο κ. Lim, η κ. Cho και τα 
δύο παιδιά τους, ηλικίας τεσσάρων και 
δύο ετών, γευμάτιζαν σε εστιατόριο στο 
Belmore τον Δεκέμβριο του 2012, όταν 
άρχισαν να τσακώνονται αφού ο κ. Lim 
μίλησε με κάποια γνωστή.
Ο καβγάς συνεχίστηκε στο αυτοκίνητο, 
όταν η κυρία Cho έκανε μια άσχημη 
παρατήρηση για τους γονείς του κ. Lim 
και εκείνος της είπε ότι θέλει διαζύγιο.
Καθώς το αυτοκίνητο διέσχιζε την οδό 
Barker στο Strathfield, ο κ. Lim άνοι-
ξε την πόρτα και η κ. Lim τεντώθηκε 
προς το μέρος του για να τον κρατήσει 
προτού πηδήξει. Η αστυνομία και το 
ασθενοφόρο έφτασαν στη σκηνή και το 
δικαστήριο άκουσε ότι ο κ. Lim έμει-

νε με «αθεράπευτα» τραύματα και τε-
λεί πια «υπό νομική αδυναμία». Μετά 
από την ακρόαση των εξειδικευμένων 
εμπειρογνωμόνων μηχανικών, ο δικα-
στής David Wilson συμπέρανε ότι η κ. 
Cho οδηγούσε με περίπου 50 χιλιόμε-
τρα την ώρα και ότι το απότομο φρενά-
ρισμα θα μπορούσε να προκαλέσει τον 
τραυματισμό των «δύο πολύ μικρών 
παιδιών στο αυτοκίνητο» και άλλων 
οδηγών στον δρόμο.
Ο δικαστής διαπίστωσε ότι, ενώ η κ. 
Cho είχε καθήκον να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια του κ. Lim ενώ ήταν στο αυ-
τοκίνητο, το καθήκον αυτό δεν επεκτεί-
νεται και στην προστασία του από τη 
βλάβη που προκάλεσε στον εαυτό του, 
την οποία περιέγραψε ως «εξ ολοκλή-
ρου παράλογη». Διαπίστωσε επίσης ότι 
ο κ. Lim ήταν ένοχος συμπτωματικής 
αμέλειας και ότι οι τυχόν ζημίες που 
του οφείλονταν θα μειώνονταν κατά 
100%. Ο κ. Lim άσκησε έφεση κατά της 
απόφασης στο Εφετείο της ΝΝΟ, ωστό-
σο το Εφετείο συμφώνησε ομόφωνα με 
την απόφαση του Πρωτοδικείου.
Στην απόφαση που εκδόθηκε τη Δευτέ-
ρα, ο δικαστής κ. Ronald Sackville χα-
ρακτήρισε την  υπόθεση «ταυτόχρονα 
ασυνήθιστη και τραγική».

ZΗΤΕΙΤΑΙ
Κοπέλα στο Έρλγουντ για να φροντίζει 

ηλικιωμένη και άρρωστη κυρία. 
Χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο και να μιλάει αγγλικά. 
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