
Στο Περθ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Άγνοια των Αυστραλών
στο θέμα της γονιμότητας

Αστυνομικός πυροβόλησε 
και σκότωσε 34χρονο 

O Κόσμος ΤUESDAY 27 MARCH 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 9

Στο Περθ βρίσκεται από το 
Σάββατο ο Αμερικανός 
αστέρας του κινηματογρά-

φου, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Ο διάσημος ηθοποιός, που 

έχει τιμηθεί μέχρι σήμερα με 
δύο Όσκαρ, ήρθε στην Αυστρα-
λία για τα επίσημα εγκαίνια του 

νέου του εστιατορίου Nobu, 
στο Burswood Entertainment 
Complex. Ο Ντε Νίρο είναι 
συνιδιοκτήτης της αλυσίδας 
αυτών των εστιατορίων που 
λειτουργούν σε πολλές χώρες 
του κόσμου. Το Nobu στο Περθ 
- που άνοιξε τον περασμένο 

Σεπτέμβριο - είναι το δεύτερο 
που λειτουργεί στην Αυστρα-
λία. Το πρώτο είχε ανοίξει στη 
Μελβούρνη το 2007. Τα επί-
σημα εγκαίνια του εστιατορίου 
στο Burswood Entertainment 
Complex έγιναν την Κυριακή 
το βράδυ.

Νέα έρευνα αποκαλύπτει 
ότι οι περισσότεροι Αυ-
στραλοί δεν γνωρίζουν 

σε ποια ηλικία αρχίζει να 
μειώνεται η γονιμότητα των 
ανδρών και των γυναικών. 
Συγκεκριμένα, η έρευνα που 
έγινε πρόσφατα σε παναυστρα-
λιανή κλίμακα, αποκαλύπτει 
ότι μόνο 2 σε κάθε 10 Αυστρα-
λούς γνωρίζουν ότι η γονιμό-

τητα των γυναικών αρχίζει να 
μειώνεται μετά τα 30. Το 30% 
των ανδρών και το 36% των 
γυναικών που ερωτήθηκαν, 
έχουν την λανθασμένη εντύ-
πωση ότι η γονιμότητα των 
γυναικών αρχίζει να μειώνεται 
από την ηλικία των 35 μέχρι 
39 χρόνων. Το 20% των αν-
δρών και γυναικών είπαν ότι η 
γονιμότητα των γυναικών μει-

ώνεται από τα 40 μέχρι τα 44 
τους χρόνια. Τα στοιχεία αυτά 
ανακοινώθηκαν χθες στο λαν-
σάρισμα μιας νέας εκστρατείας 
με τίτλο «Your Fertility», που 
έχει ως στόχο την ενημέρωση 
των ζευγαριών που θέλουν να 
αποκτήσουν παιδιά και τις αλ-
λαγές που πρέπει να κάνουν 
στον τρόπο ζωής τους για την 
απόκτηση υγειών παιδιών.

Εξονυχιστικές έρευνες δι-
ενεργεί η αστυνομία της 
Ν.Ν.Ουαλίας, σχετικά με 

τον θάνατο ενός 34χρονου, που 
πυροβολήθηκε θανάσιμα από 
άνδρα του νόμου σε κατάμεστο 
από κόσμο κέντρο καταστημά-
των του δυτικού Σίδνεϊ, την Κυ-
ριακή το απόγευμα. Ο 34χρο-
νος, που θεωρείτο ύποπτος για 
ένοπλη ληστεία, πυροβολήθηκε 
θανάσιμα από αστυνομικό, στον 

οποίο είχε προηγουμένως επι-
τεθεί, στο κέντρο καταστημάτων 
Westfield Mall στο Παραμάτα. 
Δημοσιογραφικές πληροφορί-
ες ανάφεραν χθες ότι ο 34χρο-
νος είχε ληστέψει κατάστημα 
στο Πένριθ και χρησιμοποίησε 
κλεμμένο αυτοκίνητο για να δι-
αφύγει. Τον κυνήγησε όμως πε-
ριπολικό της αστυνομίας μέχρι 
το Παραμάτα όπου κατάφερε να 
μπει στο κέντρο καταστημάτων. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας 
είπε ότι το θύμα δεν είχε στην 
κατοχή του όπλο, ενώ αυτόπτες 
μάρτυρες αποκάλυψαν ότι ο 
αστυνομικός πυροβόλησε ενα-
ντίον του 34χρονου πέντε φορές. 
Οι έρευνες θα επικεντρωθούν 
στους λόγους που οδήγησαν τον 
αστυνομικό να πυροβολήσει τον 
34χρονο αντί να τον ακινητοποι-
ήσει κάνοντας χρήση όπλου «τέϊ-
ζερ» ή σπρέϊ πιπεριού.
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Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε στο Περθ το Σάββατο.


