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Προσβεβληµένοι 
οι αγρότες από την 
κάλυψη της ξηρασίας

Χάπια αδυνατίσματος την 
έκαναν να την «πέσει» σε μαθητή

Μητέρα και γιος βρέθηκαν 
νεκροί σε σπίτι της 
Κεντρικής Ακτής της ΝΝΟ

Οι αγρότες δηλώνουν προσβεβληµένοι από την 
κάλυψη της ξηρασίας στην Αυστραλία εκ µέ-
ρους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, σύµφω-
να µε την πρόεδρο της Εθνικής Οµοσπονδίας 
Αγροτών (National Farmers’ Federation) Fiona 
Simson. Η πρόεδρος της Οµοσπονδίας, κ. Fiona 
Simson, εξαπέλυσε επίθεση για τον τρόπο που 
καλύπτουν το φλέγον αυτό ζήτηµα τα ΜΜΕ.
Η κ. Simson λέει ότι οι αγρότες αρνούνται να 
αφήσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση να τους 
ορίσει και ότι ο κλάδος τους είναι πολύ πιο αν-
θεκτικός από ό,τι αντιλαµβάνονται οι περισσό-
τεροι. «Πολλοί αγρότες, συµπεριλαµβανοµένου 
και εµού, προσβάλλονται από το προφίλ των 
αγροτών που διακινείται από πολλά µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης και τους παρουσιάζει καταρρα-
κωµένους, µε το χέρι απλωµένο, εντελώς εξαρ-
τηµένους» δήλωσε στην Εθνική Ένωση Τύπου 
την Τετάρτη. «Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι 
τωρινές, δύσκολες συνθήκες έχουν επιβεβαιώ-
σει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η γεωργία 
στις καρδιές όλων των Αυστραλών. Μας έχει 
πραγµατικά συγκλονίσει η γενναιοδωρία της αυ-
στραλιανής κοινότητας, που δείχνει τόσο µεγά-
λη υποστήριξη».

Μ ια υπάλληλος σχολείου της ΝΝΟ ισχυρί-
στηκε ότι ένα φάρµακο για απώλεια βάρους 
αύξησε δραµατικά τη σεξουαλική της ορµή, 
γεγονός που την έκανε να περάσει πάνω 

από έναν χρόνο, από τον Απρίλιο του 2015 έως τον 
Ιούνιο του 2016, παρενοχλώντας ένα 15χρονο αγόρι 
για σεξ – κάτι για το οποίο δήλωσε ένοχη.
Η Jackie Mary Hays, 51 ετών, ισχυρίστηκε ότι άρχι-
σε να παίρνει το φάρµακο Duromine τέσσερις µήνες 
πριν βάλει στο µάτι τον έφηβο µαθητή όταν εργαζό-
ταν ως διοικητική υπάλληλος σε σχολείο του Hunter 
Valley.
Η δικηγόρος υπεράσπισης κ. Gillian Jewison δήλω-
σε την Τετάρτη στο τοπικό δικαστήριο του Newcastle 
ότι η κ. Hays θα υποβάλει έφεση υποστηρίζοντας ότι 
το φάρµακο της είχε προκαλέσει προβλήµατα ψυχι-
κής υγείας κατά την επίµαχη περίοδο.Ο εισαγγελέας 
κ. Stuart Ogilvy, ωστόσο, ανέφερε ότι η έφεση  θα 
απορριφθεί.
Ο δικαστής κ. Robert Stone, ο οποίος πέρασε το µε-
σηµεριανό διάλειµµα της Τετάρτης διαβάζοντας µια 
ψυχολογική αναφορά που υπέβαλε η υπεράσπιση, 
σηµείωσε ότι µερικοί από τους φίλους της Hays «πα-
ρατήρησαν ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου» αφού 
άρχισε να παίρνει το φάρµακο.
Ο κ. Stone επισήµανε ότι ήταν δύσκολο να εκτιµη-
θεί η σοβαρότητα του αδικήµατος, δεδοµένου ότι δεν 

γνώριζε το περιεχόµενο των µηνυµάτων κειµένου 
που έστειλε η Hays στον µαθητή, κι αυτό γιατί όταν το 
θέµα αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην αστυνοµία, 
το τηλέφωνο του αγοριού δεν υπήρχε πλέον και η 
αστυνοµία δεν µπορούσε να ανακτήσει τα µηνύµατα.
Ο κ. Ogilvy δήλωσε ότι όταν η Hays ανακρίθηκε από 
ντετέκτιβ, περιέγραψε τα µηνύµατα ως «βρόµικα». 
Είπε στην αστυνοµία ότι το αγόρι ζητούσε να κάνει 
σεξ µαζί της και εκείνη του απάντησε ότι θα µπορού-
σαν να το κανονίσουν. Ο έφηβος, από τη µεριά του, 
είπε στην αστυνοµία ότι η Hays του ζητούσε να φύγει 
κρυφά από το σπίτι του κάποια νύχτα αλλά ότι εκεί-
νος «το απέφυγε αρκετά καλά».
Η κ. Hays αντιµετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 
δέκα ετών.

Τα πτώµατα µιας 47χρονης µητέρας και του γιου της, ηλικίας εν-
νέα ετών, βρέθηκαν µέσα σε ένα σπίτι στην Κεντρική Ακτή της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, η αστυνοµία, ωστόσο, δεν φαίνεται να αναζητά κά-
ποιον άλλον πιθανό εµπλεκόµενο στους θανάτους. Σύµφωνα µε την 
αστυνοµία, τα δύο πτώµατα, που πιστεύεται ότι είναι η Eric Bond και 
ο γιος της Lachlan, εντοπίστηκαν στην οδό Kilpa, στο Wyong, λίγο 
πριν από τις 14:00 την Τρίτη.
«Οι αστυνοµικοί εξακολουθούν την έρευνά τους, αλλά δεν αναζητού-
νται άλλα πρόσωπα σε σχέση µε αυτό το συµβάν» δήλωσε εκπρόσω-
πος της αστυνοµίας στο AAP. Ο Lachlan ήταν µαθητής στο δηµόσιο 
σχολείο Tuggerawong, όπου ο κύριος Grant McFarland δήλωσε ότι 
θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη στους µαθητές.
«Το σχολείο µας έχει µια προσεκτικά σχεδιασµένη προσέγγιση για 
την ψυχολογική υποστήριξη όλων των µαθητών... Οι ειλικρινείς µας 
σκέψεις είναι µε την αγαπητή οικογένεια και τους φίλους µας» ανέφε-
ρε στο Facebook. «Το προσωπικό συµπαρίσταται σύσσωµο σε αυτή 
τη δύσκολη στιγµή, και εκτιµώ την τεράστια υποστήριξη των γονέων 
και της ευρύτερης σχολικής µας κοινότητας». 
Η κ. Bond εργαζόταν στο Kooindah Waters Golf Club ως υπάλληλος 
του καταστήµατος.
Ο David Harris, µέλος του Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας 
για το Wyong, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του µέσω Twitter, λέγο-
ντας ότι ήταν «µια πολύ λυπηρή είδηση».
Η αστυνοµία συντάσσει έκθεση για την ιατροδικαστική υπηρεσία.




