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Η 
μητέρα ενός Αυστραλού άν-
δρα που πέθανε στις βομβι-
στικές επιθέσεις του Μπαλί 
το 2002 λέει ότι δεν θέλει 

να απελευθερωθεί ο φερόμενος ως 
εγκέφαλος της επίθεσης Abu Bakar 
Bashir από τη φυλακή και ότι θα 
έπρεπε να εκτίσει ποινές ισόβιας 
κάθειρξης για κάθε άτομο που σκο-
τώθηκε.
Ο 29χρονος γιος της Sandra 
Thompson, Clint Thompson, ήταν 
ένας από τους 88 Αυστραλούς 
που σκοτώθηκαν στις βομβιστικές 
επιθέσεις, όταν η τρομοκρατική 
ομάδα Jemaah Islamiah (JI) που 
συνδέεται με την Αλ Κάιντα πραγ-
ματοποίησε επίθεση στα νυχτερινά 
κέντρα της πόλης.
Ο Bashir ήταν πνευματικός ηγέτης 
της JI και αργότερα καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση για άλλα τρομοκρατι-
κά αδικήματα.
«Αυτός ο άνθρωπος σκότωσε 202 
άτομα και πρέπει να εκτίσει ποι-
νές ισόβιας κάθειρξης» είπε η κ. 
Thompson στο ABC από το σπίτι 
της στο κέντρο της ΝΝΟ. 
Ο Clint Thompson βρισκόταν στο 
Μπαλί για ένα ταξίδι με την πο-
δοσφαιρική του ομάδα στο τέλος 
της σεζόν, με τους συμπαίκτες του 
της Coogee Dolphins, όταν έγινε 
η έκρηξη στο Sari Club, σκοτώνο-

ντας έξι από αυτούς. Υπήρξαν επί-
σης εκρήξεις στο Paddy’s Bar και 
έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ. 
Στις επιθέσεις, που άφησαν 209 
τραυματίες, η Αυστραλία είχε τους 
περισσότερους νεκρούς στην ιστο-
ρία της από τρομοκρατική ενέρ-
γεια.

Το 2005 ο Bashir φυλακίστηκε 
για συνωμοσία για τις βομβιστι-
κές επιθέσεις στο Μπαλί, αλλά η 
καταδίκη του ακυρώθηκε μετά από 
έφεση. Στη συνέχεια, το 2011, κα-
ταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 
15 ετών για τους δεσμούς του με 
στρατόπεδα κατάρτισης μαχητών 

στο Άτσε, αλλά μετά από αρκετές 
περιοδικές μειώσεις της ποινής με 
την πάροδο των ετών, η φυλάκισή 
του λήγει σήμερα.
«Δεν έχει μετανοήσει, δεν έχει 
πει ότι λυπάται, εξακολουθεί να 
πιστεύει ότι ήταν το σωστό, γιατί 
λοιπόν να μην αρχίσει να διδά-
σκει πάλι στους νεαρούς μουσουλ-
μάνους το μίσος του;» αναρωτήθη-
κε η κα Τόμπσον.
Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει 
ζητήσει από την Ινδονησία να έχει 
τον Bhasir υπό παρακολούθηση, 
επισημαίνοντας ότι σέβεται την 
«κυριαρχία της Ινδονησίας και την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης της».

Μεγάλη η υποστήριξη των Αυστραλών στη βιομηχανία θαλασσινών
Η Κίνα μπορεί να έχει μειώσει τις 
εισαγωγές της σε αστακούς από 
την Αυστραλία, αλλά οι εγχώρι-
οι καταναλωτές έκαναν τεράστιες 
ουρές για να αγοράσουν ντόπια  
θαλασσινά προϊόντα πριν από τα 
Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βι-
ομηχανίας θαλασσινών, αυτή η 
υποστήριξη από τους Αυστραλούς 
κατά τη διάρκεια της εορταστικής 
περιόδου είχε ως αποτέλεσμα ση-
μαντική αύξηση των πωλήσεων τα 
Χριστούγεννα.
Το 2020 ήταν δύσκολο για τους 
Αυστραλούς ψαράδες, με τον 
COVID-19 να επηρεάζει τόσο τις 
υπηρεσίες τροφίμων όσο και τις 
εξαγωγικές αγορές.
«Χρειαζόμασταν μια περίοδο Χρι-
στουγέννων για να μας βοηθήσει 
να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό» 
δήλωσε η Βερόνικα Παπακώστα, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Seafood 
Industry Australia (SIA).
Φαίνεται ότι η εκστρατεία της SIA 
που καλούσε τους καταναλωτές να 
υποστηρίξουν τον δοκιμαζόμενο 
αυτό κλάδο αλλάζοντας το γεύμα 
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε 
θαλασσινά, λειτούργησε.

«Ακούμε από λιανοπωλητές και πα-
ραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα ότι 
οι πωλήσεις τους σε σχέση με την 
ίδια περίοδο πέρυσι είναι αυξημέ-
νες κατά 30%, κατά μέσο όρο» δή-
λωσε η κ. Παπακώστα.
Ενώ τα καρκινοειδή και τα μαλά-
κια  –γαρίδες, στρείδια ροκ, κα-
βούρια– ήταν όλα δημοφιλή, η 
προσφορά του αστακού Western 
Rock Lobster των 20 $ ήταν επί-
σης ιδιαίτερα περιζήτητη.

Η SIA καλεί τώρα τους Αυστραλούς 
να συνεχίσουν να στηρίζουν τη βιο-
μηχανία, αλλάζοντας ένα γεύμα την 
εβδομάδα σε τοπικά θαλασσινά.
«Αυτό θα μπορούσε να κάνει τη δι-
αφορά για έναν ψαρά που θα κατα-
φέρει να πληρώσει ή θα χάσει μία 
δόση από ενυπόθηκο δάνειό του, 
και για ένα σκάφος, αν θα βγει από 
το λιμάνι ή θα περάσει άλλη μία 
εβδομάδα ελλιμενισμένο» είπε η κ. 
Παπακώστα.

Αποφυλακίζεται σήμερα ο εγκέφαλος 
των πολύνεκρων επιθέσεων στο Μπαλί ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σήμερα Παρασκευή Αττικού και Κύρου, 
πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ιερο-
μάρτυρος Καρτερίου. Μαρτύρων Αντω-
νίου, Ιουλιανού, Βασιλίσσης και των συν 
αυτοίς. Ελλαδίου και Θεοφίλου διακόνου, 
Νεολλίνας, Κελεσίου, Παρθένας.
Αύριο Σάββατο Ιερομάρτυρος Θεο-
κτίστου, του ομολογητού. Μαρτύρων 
Πολυεύκτου (†295) και Λαυρεντίου.
Κυριακή Οσίων Γρηγορίου επισκόπου 
Νύσσης (†395), Δομετιανού επισκόπου 
Μελιτινής (†602), Μαρκιανού πρεσβυτέ-
ρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλη-
σίας και Αμμωνίου. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ αίθριο καιρό  
με την θερμοκρασία από 17°C - 23°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
19, 26, 29, 30, 31, 35 και Supps 6, 20.
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