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Μαχαιρωμένη 24χρονη σώθηκε μέσα από πορτμπαγκάζ

Μ
ια γυναίκα με πολλαπλές πληγές από μα-
χαίρι εντοπίστηκε προχτές στο πορτμπα-
γκάζ ενός αυτοκινήτου, όταν κατάφερε να 
σπάσει το ένα από τα πίσω φανάρια και 

να περάσει από μέσα το χέρι της, γνέφοντας σε έναν 
οδηγό φορτηγού στα Νότια Χάιλαντς της ΝΝΟ.
Η αστυνομία είπε ότι ο οδηγός του φορτηγού είδε 
ένα χέρι να προεξέχει από το πίσω φανάρι ενός λευ-
κού Holden Commodore που πήγαινε νότια στην 
εθνική οδό Hume στο Pheasants Next.
Οι αξιωματικοί περιπολίας στον αυτοκινητόδρομο 
χρειάστηκαν 20 λεπτά για να εντοπίσουν το αυτοκί-
νητο και να σώσουν μια 24χρονη γυναίκα από το 
πορτμπαγκάζ, στην Berrima.
«Ο αυτοκινητιστής που εντόπισε το χέρι να βγαί-
νει από το όχημα και στη συνέχεια ενημέρωσε την 
αστυνομία έκανε εξαιρετική δουλειά, δεν έχουμε 
λόγια για να τον ευχαριστήσουμε» δήλωσε ο αρχη-
γός ντετέκτιβ Μπράνταν Μπέρνι.

«Είμαστε πολύ τυχεροί που βρήκαμε αυτή τη γυναίκα 
ζωντανή – πιστεύουμε ότι, προφανώς, αυτή η ιστορία 
μπορούσε να έχει καταστροφική κατάληξη. Είμαστε 
τυχεροί που κανείς δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματί-
στηκε σοβαρά. Πιστεύουμε ότι είχε μείνει στο πορ-
τμπαγκάζ αρκετές ώρες».
Το παραϊατρικό προσωπικό φρόντισε τη γυναίκα για 
πληγές στο γόνατο, τον μηρό και το μπράτσο πριν 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Λίβερπουλ στο Δυ-
τικό Σίδνεϊ.
«Δεν κινδυνεύει η ζωή της – βρίσκεται σε σταθερή 
κατάσταση και αυτή τη στιγμή βοηθά την αστυνομία 
στις έρευνές της» δήλωσε ο επικεφαλής ντετέκτιβ.
Η οδηγός –μια 18χρονη γυναίκα– και η συνεπιβάτριά 
της –μια 24χρονη γυναίκα– ανακρίνονται από ντετέ-
κτιβ στο αστυνομικό τμήμα των Νότιων Χάιλαντς.
«Μας βοηθούν σε αυτό το στάδιο και δεν έχουν απαγ-
γελθεί ακόμη κατηγορίες» είπε ο ντετέκτιβ Μπέρνι. 
Η αστυνομία δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες 

ενδείξεις, το θύμα μαχαιρώθηκε στην περιοχή του 
Campbelltown, αλλά η σχέση της με τις άλλες δύο 
γυναίκες δεν ήταν σαφής.
«Φαίνεται ότι όλες οι εμπλεκόμενες είναι από τη 
μητροπολιτική περιοχή του Greater Sydney και ψά-
χνουμε το πώς κατάφεραν να βρεθούν στα Νότια Χά-
ιλαντς» δήλωσε ο επικεφαλής επιθεωρητής Μπέρνι.
Το Holden Commodore εξετάζεται ως μέρος της 
έρευνας.

Έως  προχτές το βράδυ, η αστυνομία αναζητούσε 
έναν ξυπόλυτο άντρα, ο οποίος κατηγορείται ότι 
απήγαγε μια 75χρονη γυναίκα, πριν τη «ρίξει με βί-
αιο τρόπο» σε ένα ανάχωμα βάθους 4 μέτρων, κατά 
τη διάρκεια ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής 
βίας στην περιοχή Snowy Mountains την Τρίτη.
Αξιωματούχοι από το ΑΤ της Riverina κλήθηκαν 
στην εθνική οδό Snowy Mountains στο Talbingo 
στις 3.30 μ.μ. την Τρίτη, μετά από αναφορές ότι 
μια γυναίκα είχε μπει με τη βία σε ένα αυτοκίνητο 
και στη συνέχεια είχε πεταχτεί σε ένα ανάχωμα.
Ο επιθεωρητής της Riverina Adrian Telfer είπε ότι 
ο άντρας ήταν γνωστός στην αστυνομία.
«Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα 
υπέστη έναν αριθμό σοβαρών τραυματισμών από 
τους οποίους εξακολουθεί να αναρρώνει στο νο-
σοκομείο» είπε. Η αστυνομία, με τη βοήθεια της 
νοσοκομειακής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της 
ΝΝΟ και των ασθενοφόρων, κατάφερε να σώσει 
την 75χρονη γυναίκα.
Βρέθηκε με μώλωπες στο πρόσωπό της και βαθιές 
ουλές στα χέρια και τα πόδια της και μεταφέρθηκε 
στο Base Hospital του Wagga.
Η αστυνομία πιστεύει ότι ο άντρας, με τον οποίο 
νωρίτερα η γυναίκα είχε κάποια διένεξη,  είναι μέ-

λος της οικογένειας. Η αστυνομία πρόκειται να του 
απαγγείλει κατηγορίες, και ζητά πληροφορίες για 
το πού βρίσκεται ο άντρας, που είναι καυκάσιος, 
ηλικίας 50 ετών και ύψους περίπου 1,75 εκ. Πι-
στεύεται ότι είναι μεσαίου αναστήματος, με γκρίζα 
μαλλιά και μπλε μάτια, και ήταν ξυπόλυτος τη στιγ-
μή του συμβάντος.
Οι ντετέκτιβ απηύθυναν έκκληση σε όποιον μπο-
ρεί να τον έχει δει στην περιοχή να βοηθήσει με 
πληροφορίες. «Ανησυχούμε για τον άντρα και θα 
θέλαμε να μιλήσουμε μαζί του».
Όσοι έχουν πληροφορίες σχετικά με αυτό το πε-
ριστατικό, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με 
τους Crime Stoppers στο 1800 333 000 ή στο δι-
αδίκτυο.

Μεγάλες καταστροφές έχουν 
προκληθεί στο Περθ της ΔΑ από 
τις πυρκαγιές, οι οποίες  προχτές 
μετρούσαν τρεις συνεχόμενες 
μέρες που έκαιγαν ανεξέλεγκτες. 
Οι τεράστιες φωτιές έχουν απει-
λήσει ζωές και σπίτια στο Perth 
Hills. Προχτές το απόγευμα, το 
πολιτειακό Υπουργείο Υπηρε-
σιών Πυρόσβεσης και Έκτακτης 
Ανάγκης (DFES) προειδοποίησε 
τους ανθρώπους στην περιοχή 
βορειοδυτικά του Gidgegannup 
και ανατολικά του Εθνικού Πάρ-
κου Walyunga ότι ήταν πολύ 
επικίνδυνο να εγκαταλείψουν 
πλέον τις περιοχές τους, αν δεν 
το είχαν ήδη πράξει. Τους συμ-
βούλεψε να βρουν καταφύγιο 
στη θέση όπου βρίσκονταν και 
να υπερασπιστούν ενεργά τη 
ζωή και την περιουσία τους.
Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει 

το λιγότερο 71 σπίτια από τότε 
που ξέσπασε στο Wooroloo στο 
Perth Hills. Προχτές το μέτω-
πό της κάλυπτε 11.000 εκτά-
ρια και είχε περίμετρο 110 
χιλιομέτρων. Όπως δήλωσε 
ο πρωθυπουργός της Δυτικής 
Αυστραλίας, Mark McGowan, 
«Η πυρκαγιά έχει γονατίσει την 

κοινότητά μας – ο αριθμός των 
71 κατεστραμμένων σπιτιών 
αναμένεται να αυξηθεί».
Το Περθ και όλη η περιοχή που 
έχει επηρεαστεί από τις φωτιές 
βρίσκονται εν μέσω ενός πεν-
θήμερου λοκντάουν που ξεκίνη-
σε την Κυριακή λόγω της παν-
δημίας.

50χρονος έριξε μια γυναίκα σε ανάχωμα 4μ. και εξαφανίστηκε

Πυρκαγιές: Μεγάλες καταστροφές στο Περθ εν μέσω λοκντάουν
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& Fittings
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí
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Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734
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* ÓôåöÜíéá 
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ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)

GLOBAL
PEST

CONTROL

PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au


