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4 μήνες φυλάκιση σε υπάλληλο  
γηροκομείου που κακοποίησε ηλικιωμένο

Το μικροσκοπικό γραφείο του Palmer 
που εξόργισε χιλιάδες Αυστραλούς

Ένας υπάλληλος γηροκομείου στο 
Σίδνεϊ που χρησιμοποίησε ένα πα-
πούτσι για να χτυπήσει έναν 82χρο-
νο άνδρα με άνοια έλαβε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων 
μηνών.
Ο Prakash Paudyal, γεννημένος στο 
Νεπάλ, τον Δεκέμβριο ομολόγησε 
την ενοχή του για δύο κατηγορίες 
για κοινή επίθεση, αφού δύο δια-
φορετικές περιπτώσεις κακοποίη-
σης εκ μέρους του είχαν καταγραφεί 
με μια κρυφή κάμερα στη μονάδα 
Bupa Seaforth, μεταξύ 26 Αυγού-
στου και 3 Σεπτεμβρίου 2018.
Στο τοπικό δικαστήριο της Manly, 
την Τετάρτη, ο 36χρονος καταδικά-
στηκε σε οκτώ μήνες φυλακή, χω-
ρίς να μπορεί να κάνει αίτηση για 
αναστολή της ποινής του κατά τους 
πρώτους τέσσερις μήνες.
Στο δικαστήριο ο Paudyal κατέθεσε 
ότι βρισκόταν υπό ιδιαίτερη πίεση, 
κάνοντας πολλές δουλειές για να 
βγάλει τα προς το ζην, ενώ ταυτό-
χρονα είχε και προβλήματα στο 

σπίτι του.
Ο δικαστής, ωστόσο, Christopher 
Longley, δήλωσε ότι η επίθεση 
ήταν «ανησυχητική και δυσάρεστη» 
για τον ασθενή –τον David Nabulsi– 
και την οικογένειά του, καθώς ο 
Paudyal είχε αναλάβει τη φροντίδα 
κάποιων ανθρώπων από τις «πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».
Στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο 
που καταγράφηκε από μια κάμερα 
την οποία η κόρη του κ. Nabulsi, η 
Ayda Celine, είχε κρύψει πίσω από 
μια κορνίζα. Το βιντεοσκοπημένο 
υλικό δείχνει τον εργαζόμενο να 
χτυπά τον κ. Nabulsi με παπούτσια.
Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, 
η κ. Celine είπε ότι η ποινή έστει-
λε ένα μήνυμα στην κοινότητα ότι η 
βία κατά των ηλικιωμένων δεν μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτή.
«Τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη. 
Υπερασπιζόμαστε τους ηλικιωμέ-
νους, η Αυστραλία δεν πρόκειται 
να ανεχτεί οποιαδήποτε βία ή κακο-
ποίηση».

Ο Clive Palmer άνοιξε ένα υποτιθέ-
μενο νέο γραφείο στη Νέα Ζηλανδία, 
στο πλαίσιο των περίπλοκων επιχει-
ρηματικών του συναλλαγών, αλλά 
φαίνεται πως πρόκειται μάλλον για 
γραφείο-φάντασμα.
Το μικροσκοπικό γραφείο του Όκλαντ 
υποτίθεται πως λειτουργεί ως κεντρι-
κά γραφεία για τη ναυαρχίδα της 
εταιρείας Mineralogy International 
Ltd του κ. Palmer, η οποία πρόσφα-
τα καταχωρήθηκε ως επιχείρηση στη 
Νέα Ζηλανδία.
Αυτό συνέβη αφού ο κ. Palmer μετα-
βίβασε τον έλεγχο της επιχείρησής 
του σε διάφορες offshore εταιρείες, 
καθώς προσπαθεί να σταματήσει την 
κυβερνητική παρέμβαση στη διαμά-
χη του με μια κινεζική εταιρεία εξό-
ρυξης.
Το εν λόγω δωμάτιο περιλαμβάνει 
μόνο μια καρέκλα και δύο γραφεία, 
ένα μικρότερο κι ένα μεγαλύτερο. Το 
κτίριο στεγάζει 130 άλλες μικρές επι-
χειρήσεις, μαζί με του κ. Palmer.
Υποτίθεται ότι από αυτό το μικρό 
γραφείο ο κ. Palmer διευθύνει τη 
Mineralogy, η οποία χρηματοδο-
τεί την τηλεοπτική και όχι μόνο κα-
μπάνια του Κόμματος της Ενωμένης 
Αυστραλίας. Ο κ. Palmer ξοδεύει 
εκατομμύρια δολάρια σε δαπανηρές 
τηλεοπτικές διαφημίσεις, σε spam 
μηνύματα κειμένου και σε ένα πα-
ράξενο online παιχνίδι ως μέρος της 
πολιτικής του καμπάνιας.
Πέρυσι, ο κ. Palmer ανακοίνωσε 
ότι θα κάνει τη διαφορά στην πολι-
τική ιδρύοντας το United Australia 

Party, με σχέδια να έχει υποψήφιους 
για όλες τις έδρες και να διεκδική-
σει ο ίδιος την έδρα του Herbert στο 
Queensland.
Το πρωταρχικό σύνθημα του UAP 
ήταν το «Make Australia Great». Ο 
ηγέτης του κόμματος έχει απορρίψει 
προηγούμενες κατηγορίες ότι η με-
ταφορά του ελέγχου της επιχείρησής 
του στο εξωτερικό είναι αντίθετη με 
μια πολιτική που βασίζεται στο σύν-
θημα «Make Australia Great».
«Οι Αυστραλοί επενδύουν σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, κι εγώ έχω επενδύσει 
στη Νέα Ζηλανδία» δήλωσε ο κ. Πάλ-
μερ στην εφημερίδα The Australian, 
εξηγώντας ότι είχε ενθαρρύνει την 
εταιρεία να «επενδύσει στην Αυστρα-
λία».
Από το νέο του γραφείο στη Νέα Ζη-
λανδία, ο κ. Palmer έχει ορκιστεί να 
κινήσει δικαστική δίωξη κατά της κυ-
βέρνησης της ΔΑ αν ο πρωθυπουρ-
γός της πολιτείας νομοθετήσει υπέρ 
της Citic, μιας κινεζικής κυβερνη-
τικής επιχείρησης που ανήκει στην 
εταιρεία εξόρυξης που συνεργάζεται 
με τη Mineralogy και με την οποία ο 
κ. Palmer βρίσκεται σε δικαστική δι-
αμάχη.

Προσεκτικός ο Morrison για την 
απελευθέρωση του Abu Bakar Bashir
Ο 

πρωθυπουργός Scott Morrison επιλέγει 
προσεκτικά τα λόγια του, καθώς η Ινδο-
νησία κωλυσιεργεί καθυστερώντας την 
πρόωρη απελευθέρωση του ριζοσπάστη 

μουσουλμάνου κληρικού Abu Bakar Bashir.
Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Joko Widodo έχει υποκύ-
ψει στην εγχώρια και διεθνή πίεση να μην απε-
λευθερωθεί ο Bashir. Ο ηλικιωμένος πνευματικός 
ηγέτης των βομβιστών του Μπαλί πρέπει τώρα να 
ορκιστεί  πίστη στη χώρα και στην ιδεολογία της, 
προτού βγει έξω με αναστολή.
Ως απάντηση, ο κ. Morrison δήλωσε ότι τα ζητήμα-
τα δικαιοσύνης της Ινδονησίας αφορούν αποκλει-
στικά την ίδια.
«Έχουν αυτονομία σε αυτά τα θέματα και με κάθε 
έννοια, και το αναγνωρίζω αυτό» δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Μπο-
ρώ επίσης να καθησυχάσω τους Αυστραλούς ότι η 
κυβέρνησή μας και εγώ προσωπικά μεταφέρουμε 
διαρκώς και με συνέπεια τις απόψεις μας για το 
πώς νιώθουμε γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα».
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Morrison 

προέτρεψε την Ινδονησία να μη δείξει επιείκεια 
προς τον Bashir, λέγοντας ότι θα τον απογοήτευε 
η απελευθέρωσή του. Τόνισε την ανάγκη να δια-
σφαλιστεί ο σεβασμός προς τις οικογένειες των 88 
Αυστραλών που δολοφονήθηκαν και άλλων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά στις επιθέσεις του 2002.
«Σέβομαι απολύτως την κυριαρχία της ινδονησια-
κής κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα και εκτιμώ τη 
φύση της σχέσης μας, τον τρόπο που μπορούμε να 
συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά και με σεβασμό» 

δήλωσε ο κ. Morrison.
Ο κ. Widodo δήλωσε την περασμένη εβδομάδα 
ότι ο Bashir, 81 ετών, θα απελευθερωνόταν άνευ 
όρων για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος 
την ηλικία του και την κακή υγεία του.
Ωστόσο, μετά από αυτές τις δηλώσεις, πυροδοτή-
θηκε έντονη αντίδραση στην Ινδονησία και διε-
θνώς, και ο κ. Widodo είπε την Τρίτη ότι η απε-
λευθέρωση θα είναι υπό όρους.
Οι καταδικασθέντες που έχουν δικαίωμα πρόωρης 
απελευθέρωσης στην Ινδονησία υποχρεούνται να 
δηλώσουν την πίστη τους προς το κράτος και την 
κοσμική ιδεολογία του και να μην επαναλάβουν τα 
εγκλήματά τους. Ο Bashir, όμως, έχει αρνηθεί να 
το πράξει.
Θεωρείται πνευματικός ηγέτης της ισλαμικής ομά-
δας Jemaah Islamiah, η οποία εμπλέκεται στις 
βομβιστικές επιθέσεις του Μπαλί το 2002.
Ο εξτρεμιστής καταδικάστηκε για τρομοκρατία το 
2010 για συνδέσεις με μαχητικά στρατόπεδα εκ-
παίδευσης στην επαρχία Aceh και φυλακίστηκε για 
15 χρόνια.


