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Σκότωσε κολλητό του φίλο
Ο Shane Holmes, 45 ετών, δήλωσε ένοχος για αν-
θρωποκτονία εξ αµελείας αλλά όχι για  δολοφονία εκ 
προµελέτης µε θύµα τον Chad Hadden, τον Ιανουά-
ριο του 2018. Παραδέχθηκε στο ανώτατο δικαστήριο 
του Newcastle ότι σκότωσε τον καλύτερό του φίλο 
µετά από µια διαφωνία για µια θήκη καπνού, όπου 
έχασε τον έλεγχο και ξέσπασε, δίνοντάς του γροθιά 
στο κεφάλι. Ο κ. Hadden υπέστη καταστροφικές βλά-
βες στον εγκέφαλο και πέθανε πέντε µήνες αργότερα.
Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν 
υπάρξει «κολλητοί» φίλοι πριν από δεκαετίες κι εί-
χαν µόλις επανασυνδεθεί µέσω των µέσων κοινω-
νικής δικτύωσης. Τη νύχτα της επίθεσης και οι δύο 
άνδρες «ανέβασαν» φωτογραφίες που έπιναν µαζί στο 
Queens Wharf Hotel του Newcastle, πριν το ξέσπα-
σµα του καβγά.
Στην εναρκτήρια οµιλία του, ο εισαγγελέας Lee Carr 
δήλωσε στο δικαστήριο ότι άρχισαν να µαλώνουν 
για µια θήκη καπνού. Πορτιέρηδες και θαµώνες του 
ξενοδοχείου παρενέβησαν και τους χώρισαν. Και οι 
δύο άνδρες εκδιώχθηκαν από τον χώρο και πήραν 
ξεχωριστούς δρόµους πριν ξανασυναντηθούν στην 
ακτή. Τότε τα πράγµατα χειροτέρεψαν. «Ο κατηγορού-
µενος είπε στην αστυνοµία ότι ο εκλιπών διέσχισε 
τον δρόµο και είπε: “Αν το κάνεις ποτέ ξανά, θα σε 
σκοτώσω...”, δείχνοντάς τον µε το δάχτυλο. ∆εν κα-
τάφερε να ολοκληρώσει τη φράση του» είπε ο κ. Carr. 
«Ο κατηγορούµενος χωρίς δισταγµό, χωρίς προ-
ειδοποίηση, χτύπησε τον εκλιπόντα στο κεφάλι µε 
σφιγµένη γροθιά. Τέσσερις µάρτυρες άκουσαν έναν 
δυνατό θόρυβο κι ο νεκρός βρισκόταν στο έδαφος, 
δεν ανταποκρινόταν, τα µάτια κλειστά, τα χέρια δίπλα 
στο σώµα του», ενώ ο κατηγορούµενος τον έβριζε και 
εξακολουθούσε να τον χτυπάει. Αίµα έτρεχε από τα 
αυτιά, τη µύτη, το στόµα και από µια πληγή στο πίσω 
µέρος του κεφαλιού του κ. Hadden.
Ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι υπήρχε πρόθεση στην 
επίθεση, η οποία δικαιολογεί την καταδίκη για δο-
λοφονία. Η δίκη αναµένεται να διαρκέσει αρκετές 
εβδοµάδες. 

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Joko 
Widodo, χρησιµοποίησε µια ιστο-
ρική οµιλία προς το Κοινοβούλιο 
της Αυστραλίας για να ζητήσει 
και από τις δύο χώρες να κάνουν 
περισσότερα για την αντιµετώπι-
ση της κλιµατικής αλλαγής και τη 
µείωση των εκποµπών διοξειδί-
ου του άνθρακα. Ο Joko Widodo 
εκφώνησε την οµιλία του στην 
επίσηµη ινδονησιακή γλώσσα, 
Bahasa, περιγράφοντας την Αυ-
στραλία ως τον στενότερο φίλο 
της Ινδονησίας. Είπε ότι η Αυ-
στραλία και η Ινδονησία έπρεπε 
να γίνουν πυλώνες στήριξης της 
βιώσιµης ανάπτυξης και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος στην 
περιοχή. 
Ζήτησε και από τα δύο έθνη να 
ενώσουν τις δυνάµεις τους στη 

µάχη κατά των πολιτικών των 
ταυτοτήτων, να βελτιώσουν τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, να εν-
θαρρύνουν µεγαλύτερη ανεκτι-
κότητα και να σταµατήσουν την 
τροµοκρατία. «Πρέπει να συνε-
χίσουµε να υπερασπιζόµαστε τις 
αξίες της δηµοκρατίας, των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, να στα-
µατήσουµε τη µισαλλοδοξία, να 
σταµατήσουµε την ξενοφοβία, να 
σταµατήσουµε τον ριζοσπαστισµό 
και να σταµατήσουµε την τροµο-
κρατία […] Αυτές οι δηµοκρατι-
κές και διαφορετικές χώρες πρέ-
πει να εργαστούν σκληρά µαζί, 
για να υπερασπιστούµε τις αξίες 
της δηµοκρατίας, της ανεκτικότη-
τας και της διαφορετικότητας και 
να προσέξουµε την πολιτιστική 
σύγκρουση». 

Ο κ. Widodo έφτασε στην Αυστρα-
λία για µια σύντοµη επίσκεψη,  
µόλις λίγες µέρες µετά την κύρω-
ση από το Ινδονησιακό Κοινοβού-
λιο µιας συµφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών µε την Αυστραλία. Η 
συµφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ 
σε 60 ηµέρες, µε τους Αυστραλούς 
αγρότες να έχουν υψηλές ελπίδες 
ότι θα οδηγήσει σε µεγαλύτερες 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. 
Στο πλαίσιο της συµφωνίας, τα 
αυστραλιανά πανεπιστήµια θα 
έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στον 
εκπαιδευτικό τοµέα της Ινδονησί-
ας. Ο κ. Morrison επιβεβαίωσε 
ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει 
τρόπους απλούστευσης των δια-
δικασιών έκδοσης βίζας για τους 
Ινδονήσιους που επισκέπτονται 
την Αυστραλία. 

Θύµατα από τις πρόσφατες πυρ-
καγιές επρόκειτο χτες να κατέ-
βουν στην πρωτεύουσα και να 
δηµιουργήσουν ένα «µονοπάτι 
καταστροφής» µε θραύσµατα 
από τις φωτιές, από το κτίριο του 
Κοινοβουλίου µέχρι τα γραφεία 
µιας οµάδας πίεσης εξορυκτι-
κών εταιρειών στην Καµπέρα.
Επίσης επρόκειτο να παραδώ-
σουν στο Συµβούλιο Μεταλλευ-
µάτων της Αυστραλίας τιµολό-
γιο ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων, µε βάση το εκτιµώ-
µενο κόστος από την κρίση των 
πυρκαγιών.
Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές 
χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο 
για να παροτρύνουν τις επιχει-
ρήσεις και τους πολιτικούς να 
περιορίσουν τους δεσµούς τους 
µε τους εκπροσώπους των λό-
µπι εξόρυξης.
Ο Jack Egan έχασε το σπίτι του 
όταν µια πυρκαγιά έπληξε τη 
νότια ακτή της ΝΝΟ. Πιστεύει 
ότι το λόµπι εξόρυξης άνθρακα 

εµποδίζει την ανάληψη δράσε-
ων για την προστασία από την 
αλλαγή του κλίµατος.
Η διοργανώτρια Lucy Manne 
ισχυρίζεται ότι ο Scott Morrison 
αρνήθηκε να αναλάβει δρά-
ση για την κλιµατική κρίση. 
Η κ. Manne υποστήριξε ότι «η 
απόλυτη αποτυχία» του πρωθυ-
πουργού να ανταποκριθεί βγά-
ζει νόηµα, δεδοµένου ότι ο επι-
κεφαλής του προσωπικού του 
προέρχεται από το Συµβούλιο 

Μεταλλευµάτων.
Μια γυναίκα που έχασε το σπί-
τι της στις πυρκαγιές της Νέας 
Νότιας Ουαλίας έκανε µια πα-
ρόµοια διαµαρτυρία έξω από 
το Κοινοβούλιο τον ∆εκέµβριο, 
απλώνοντας κάρβουνα στο 
µπροστινό µέρος του κτιρίου.
Εκείνη την εποχή, η Melinda 
Plesman είπε ότι το Εργατικό 
Κόµµα επίσης απουσίαζε από 
τη συζήτηση για την αλλαγή του 
κλίµατος.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας µίλησε 
στο αυστραλιανό κοινοβούλιο 

∆ιαµαρτυρία στην Καµπέρα 
για φωτιές και αλλαγή του κλίµατος

Τέσσερις ακόµα Αυστραλοί επιβαίνοντες 
σε ένα κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται 
σε αποµόνωση στο Yokohama θα λά-
βουν ιατρική περίθαλψη στην Ιαπωνία 
µετά από θετικό τεστ στο οποίο υποβλή-
θησαν για τον κορονοϊό. Είναι µεταξύ 
περίπου 66 ανθρώπων που επιβεβαίω-
σε πρόσφατα το Diamond Princess ότι 
έχουν προσβληθεί από τον θανατηφόρο 
ιό, φέρνοντας τον αριθµό των µολυσµέ-
νων Αυστραλών επιβατών σε 11.
Η Princess Cruise Lines είπε ότι οι νέες 
περιπτώσεις θα µεταφερθούν σε ιατρι-
κές εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία. Οι 

επιβάτες από τη Μελβούρνη Karen και 
Jason Honey δήλωσαν ότι ταράχτηκαν 
από την είδηση ότι περισσότεροι άν-
θρωποι είχαν θετικά αποτελέσµατα στις 
εξετάσεις τους. «∆ιαφορετικά, είµαστε 
εντάξει και προσπαθούµε απλώς να 
βγάλουµε την κάθε  µέρα» δήλωσε η κα 
Honey στο πρόγραµµα 7.30 του ABC.
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξω-
τερικών και Εµπορίου δήλωσε ότι το 
υπουργείο ζητεί επειγόντως συµβουλές 
από τις ιαπωνικές αρχές για τις νέες πε-
ριπτώσεις της Αυστραλίας.
Το Diamond Princess βρίσκεται σε κα-

ραντίνα από τις 3 Φεβρουαρίου µε 3700 
άτοµα επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένων 
περισσότερων από 200 Αυστραλούς, 
που είναι καλά.
Εν τω µεταξύ, κανένα από τα 266 άτο-
µα που έφτασαν στο Ντάργουιν από το 
επίκεντρο του κορωνοϊού στην Κίνα δεν 
δείχνει κανένα σηµάδι ότι έχει µολυνθεί 
από τον ιό, λένε οι ιατρικές αρχές.
Ωστόσο, ένας δεύτερος Αυστραλός απο-
µονώθηκε στο δωµάτιό του στο Νησί των 
Χριστουγέννων, όπου ένα αεροπλάνο 
µε Αυστραλούς στάλθηκε σε καραντίνα 
την περασµένη εβδοµάδα. Ο ενήλικας 

θεωρείται ότι έχει µικρή πιθανότητα εµ-
φάνισης του ιού, αλλά έχει αποµονωθεί 
εν αναµονή του αποτελέσµατος των εξε-
τάσεων. Ένα κορίτσι στο Νησί των Χρι-
στουγέννων που ήταν προηγουµένως 
αποµονωµένο έδωσε αρνητικά αποτε-
λέσµατα στο τεστ, ενώ στην Αυστραλία 
πέντε από τα 15 επιβεβαιωµένα κρού-
σµατα κορωνοϊού έχουν αναρρώσει. Ο 
αριθµός των περιπτώσεων παγκοσµίως 
έχει φτάσει πάνω από 40.500 ενώ πε-
ρισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει από τον ιό, κυρίως στο Wuhan 
της Κίνας όπου ξεκίνησε η επιδηµία.

Άλλοι 4 Αυστραλοί µε τον κορονοϊό από το κρουαζιερόπλοιο




