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Υποχώρησε η Apple 
για το νέο iPad
Σύµφωνα  µε το αυστραλι-

ανό ABC News η Apple 
καλεί όσους καταναλωτές 

αισθάνθηκαν παραπλανηµένοι 
από το µάρκετινγκ της εταιρείας 
για την πώληση του νέου iPad 
να το επιστρέψουν στο κατάστη-
µα που το αγόρασαν και να τους 
επιστραφούν τα χρήµατά τους. 
Όπως είναι γνωστό, η υπηρεσία 
προστασίας του καταναλωτή, 
ACCC,  ανέλαβε νοµική δράση 
εναντίον της εταιρείας για την 
υπόθεση παραπλανητικής δια-
φήµισης.

Συγκεκριµένα, η ACCC υπο-
στήριξε ότι ενώ το νέο iPad 
διαφηµίζεται να έχει την δυνα-
τότητα σύνδεσης µε 4G δίκτυα, 

δεν είναι συµβατό µε το δί-
κτυο της εταιρείας Telstra στην 
Αυστραλία. Οι δικηγόροι της 
Apple απάντησαν ότι ποτέ δεν 
είπαν ότι είναι συµβατό, αλλά 
ότι η συσκευή έχει την δυνα-
τότητα σύνδεσης µε δίκτυα που 
ορίζονται σαν 4G στον κόσµο. 
Υποστήριξαν µάλιστα ότι είναι 
σαφές στον καταναλωτή ότι η 
συσκευή είναι συµβατή µε τα 
δίκτυα της AT&T και της Bell 
σε Αµερική και Καναδά. Όπως 
εξακριβώθηκε όµως, η δήλωση 
περιγράφεται στα ψιλά γράµµα-
τα της διαφήµισης και αντίθετα 
η εντύπωση που δηµιουργεί εί-
ναι ότι το iPad είναι συµβατό µε 
οποιοδήποτε δίκτυο. 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, 
η εταιρία Apple ανακοίνωσε ότι 
θα τοποθετήσει ειδικά µηνύ-
µατα στα καταστήµατα και στην 
ιστοσελίδα της, µε τα οποία θα 
προειδοποιεί τους ενδιαφερό-
µενους αγοραστές ότι το νέο 
iPad δεν έχει τη δυνατότητα 
σύνδεσης µε το δίκτυο 4G .

Η συµφωνία επιτεύχθηκε 
προχθές ανάµεσα στην Apple 
και την υπηρεσία προστασίας 
καταναλωτή ACCC.

Όπως είναι γνωστό την Τετάρ-
τη η υπηρεσία ACCC κατέφυγε 
στο οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο 
κατά της Apple, κατηγορώντας 
την για παραπληροφόρηση και 
παραπλάνηση του κοινού.

∆ιαστάσεις µάστιγας απει-
λεί να πάρει η άνοια 
στην Αυστραλία, εφόσον 

οι αρµόδιες Αρχές προειδοποι-
ούν ότι µέχρι το έτος 2050 θα 
αυξηθούν σηµαντικά τα κρού-
σµατα της ασθένειας στη χώρα.

Η προειδοποίηση γίνεται σε 
σχετική έκθεση που κατατέθη-
κε χθες προς συζήτηση στην 
κυβέρνηση της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, από τον Σύνδεσµο 
Alzheimer’s Australia.

Στην έκθεση υπογραµµίζε-
ται ότι παρά την αναµενόµενη 
σηµαντική αύξηση ατόµων που 
θα προσβληθούν από άνοια, 
εντούτοις το κράτος δεν κάνει 
αρκετά για τη φροντίδα τους.

Ο εν λόγω Σύνδεσµος υπο-
γραµµίζει ότι ο αριθµός των 
Αυστραλών που θα προσβλη-

θούν από άνοια θα αυξηθεί από 
280,000 που είναι σήµερα, σε 
1 εκατοµµύριο µέχρι το έτος 
2050.  Υπολογίζεται ότι στη Νέα 
Νότια Ουαλία το έτος 2050 θα 
έχουν προσβληθεί από άνοια 

περισσότερα από 300.000 άτο-
µα. Τέλος, προβλέπεται ότι η 
πόλη Port Macquarie θα έχει 
τα περισσότερα κρούσµατα της 
ασθένειας απ’ οποιαδήποτε 
άλλη στην Αυστραλία.

Εντοπίστηκε χθες το πτώµα 
του 14χρονου ναυαγοσώ-
στη που είχε εξαφανιστεί 

στη διάρκεια πρωταθλήµατος 
σέρφιγκ στο Γκολντ Κόουστ 
του Κουίνσλαντ.

Πρόκειται για τον Μάθιου 
Μπάρκλεϊ ο οποίος είχε εξα-
φανιστεί προχθές το απόγευµα 
στη διάρκεια του πρωταθλήµα-
τος Australian Surf Life Saving, 
στην παραλία Kurrawa.

Το πτώµα του βρέθηκε στο 
βόρειο τµήµα της παραλίας.

Ο πρωθυπουργός του Κου-
ίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, εξέ-
φρασε τα ειλικρινή του συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του 
Μάθιου.

Διαστάσεις μάστιγας παίρνει
 η άνοια στην Αυστραλία

Βρέθηκε το πτώμα
του 14χρονου Μάθιου

ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Η Πολιτειακή και Περιφερειακή Διοίκηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

θα γιορτάσει την επέτειο της εθνική μας εορτής 

την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, 

από ώρα 19:30 στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ

394-396 Princes Highway, Rockdale. 

Θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο γενικός πρόξενος 

της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κος Βασίλειος Τόλιος.

Θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα της κας Παρούλας Θέρμπαν.

OΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ • ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στο τέλος θα προσφερθούν αναψυκτικά, καφές κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στον Αντώνη Γεωργιάδη 9948 1204

ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
To εκπαιδευτικό τμήμα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

σας προσκαλεί σε προβολή της ταινίας

“Η Κύπρος είναι χωρισμένη”
(“Cyprus still divided”) 

την Kυριακή 1η Απριλίου 2012, 

από ώρα 19:00 στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ

394-396 Princes Highway, Rockdale. 

OΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ • ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στην Χριστίνα 0410 635 386

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684


