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Μητέρα και γιος βρέθηκαν δολοφονηµένοι µε λίγες ώρες διαφορά 

Έ νας άνδρας βρίσκεται υπό 
φρούρηση νοσηλευόµενος 
σε αγροτικό νοσοκοµείο 
της Βικτώριας αφού µετα-

φέρθηκε εκεί την Τετάρτη, µετά από 
αυτοπυροβολισµό. Νωρίτερα, η µη-
τέρα και ο αδελφός του βρέθηκαν 
νεκροί σε απόσταση 125 χιλιοµέ-
τρων µεταξύ τους.
Ο 58χρονος τραυµατίας βρέθηκε σε 
ένα σπίτι κοντά στη λίµνη Βικτώρια 
στη δυτική Riverina της Νέας Νότιας 
Ουαλίας στις 3 µ.µ. περίπου το από-
γευµα της Τετάρτης. Τα τραύµατά του 
«φαίνονται να είναι αυτοτραυµατι-
σµοί», σύµφωνα µε την αστυνοµία.
Ερευνητές βρήκαν το σώµα µιας 
82χρονης γυναίκας, που πιστεύε-
ται ότι ήταν η µητέρα του άνδρα, 
γύρω στις 12.30 µ.µ. στο σπίτι της 
στο Red Cliffs, ακριβώς πάνω από 
τον ποταµό Murray στη βικτωριανή 
πλευρά των συνόρων. Αργότερα το 
απόγευµα, βρήκαν επίσης το σώµα 
ενός άνδρα, που πιστεύεται ότι ήταν 
ο αδελφός του φερόµενου ως εκτελε-
στή, σε ένα σπίτι στο Rufus της ΝΝΟ 
125χλµ. από το Red Cliffs.
Έως και το πρωί της Πέµπτης δεν εί-
χαν απαγγελθεί κατηγορίες, ωστόσο 
η αστυνοµία δεν ψάχνει για άλλους 
υπόπτους.
«Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν 
προσδιοριστεί ακόµα, ωστόσο η 
αστυνοµία δεν αναζητά κανέναν άλ-

λον σε σχέση µε τα συµβάντα» ανέ-
φερε εκπρόσωπος της αστυνοµίας. 
«Όλοι οι εµπλεκόµενοι πιστεύεται 
ότι ήταν γνωστοί µεταξύ τους».
Οι ακριβείς κινήσεις του φερόµενου 
ως εκτελεστή εξακολουθούν να ερευ-
νώνται, αλλά πιστεύεται ότι αυτός ο 
άνθρωπος πήγε οδικώς στην αρχή 
στο σπίτι του αδελφού του στο Rufus 
µαζί µε έναν κτηµατοµεσίτη, σύµφω-
να µε την εφηµερίδα Herald Sun, 
τον οποίο έδεσε πριν δολοφονήσει 
τον αδελφό του κι έπειτα τον άφησε 
δεµένο στο σπίτι του θύµατος.
Από εκεί, φαίνεται ότι ο 58χρονος 
άνδρας οδήγησε 125 χιλιόµετρα στο 
Red Cliffs, όπου και πυροβόλησε 
και σκότωσε τη µητέρα του. Μετά 
τη δεύτερη αυτή εκτέλεση, η αστυ-
νοµία λέει ότι ο άνδρας επέστρεψε 
στο Rufus για να απελευθερώσει τον 
κτηµατοµεσίτη, πριν οδηγήσει πίσω 
στο σπίτι του και αυτοπυροβοληθεί 
στο στήθος.
Ο φερόµενος ως εκτελεστής, ο οποί-
ος δεν έχει ακόµη κατονοµαστεί, 
µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο της Βι-
κτώριας και νοσηλεύεται υπό φρού-
ρηση. Εν τω µεταξύ, η αστυνοµία και 
από τις δύο πολιτείες συνεχίζει την 
έρευνα.
Οποιοσδήποτε µπορεί να συνδράµει 
µε πληροφορίες καλείται να καλέσει 
τους Crime Stoppers στο 1800 333 
000.

Σε πραγµατικό χρόνο θα δείχνει 
τον πόλεµο το Μνηµείο Πολέµου 
στην Καµπέρα
Οι επισκέπτες του Αυστραλιανού Πολεµικού Μνηµείου θα µπορούν στο µέλλον 
να παρακολουθούν τους στρατιώτες στα πεδία µαχών σε πραγµατικό χρόνο στο 
πλαίσιο της ανάπλασης του µνηµείου της Καµπέρα, το κόστος της οποίας ανέρ-
χεται σε µισό δισεκατοµµύριο δολάρια. Ο διευθυντής του µνηµείου, Brendan 
Nelson, ενέκρινε χτες τα σχέδια για τη σηµαντική επέκταση της έκθεσης και 
των δηµόσιων χώρων. Το φιλόδοξο έργο θα κοστίσει 498 εκατοµµύρια δο-
λάρια και θα ολοκληρωθεί σε ξεχωριστά στάδια τα επόµενα εννέα χρόνια. Τα 
σχέδια αναµένεται να περιλαµβάνουν πλήρη ανασχεδιασµό του κάτω ισογείου 
του µνηµείου και νέα υπόγεια αίθουσα εκθέσεων για την προβολή µεγάλων 
αντικειµένων, όπως ελικόπτερα και αεριωθούµενα.
Η αναµόρφωση θα περιλαµβάνει µια ζωντανή σύνδεση µε τρέχουσες αµυντι-
κές δραστηριότητες, έναν χώρο όπου οι επισκέπτες θα µπορούν να καθίσουν 
µε ησυχία και να στοχαστούν, όπως και µια έκθεση των κενοταφίων και των 
µνηµείων όλης της χώρας. Ο πρωθυπουργός Scott Morrison αναφέρει ότι η 
πρωτοβουλία αφορά την «πρακτική αναγνώριση και υποστήριξη των υπηρεσι-
ών που αξίζουν αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες». «Θα κάνουµε το όραµα του 
Αυστραλιανού Πολεµικού Μνηµείου πραγµατικότητα, έτσι ώστε να µπορεί να 
“λέει” νέες ιστορίες µε νέους τρόπους» ανέφερε σε δήλωσή του. «Εκτός από 
το γεγονός ότι µπορούµε να αναδείξουµε περισσότερα από τη συλλογή του 
µνηµείου, θέλουµε το Αυστραλιανό Πολεµικό Μνηµείο να µιλήσει περήφανα 
για τις ιστορίες των τελευταίων ετών στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τις Νήσους του 
Σολοµώντα και το Ανατολικό Τιµόρ». Ο δρ Nelson είπε ότι το ανανεωµένο 
µνηµείο θα παρουσιάζει µε πιο ουσιαστικό τρόπο τις ιστορίες των σηµερινών 
συγκρούσεων, στρατιωτικών επιχειρήσεων, ειρηνευτικών και ανθρωπιστικών 
αποστολών, όπως και εκείνων που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 40 
χρόνια.
Το εύρος και η διάρκεια των σύγχρονων συγκρούσεων λέγεται ότι έχουν εξα-
ντλήσει τον χώρο της γκαλερί του µνηµείου. Ωστόσο, η σχεδιαζόµενη επέκταση 
θα αυξήσει τους χώρους που προορίζονται για τους επισκέπτες περισσότερο 
από 80%.




