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Τη διαβεβαίωση ότι 
έχει καθαρό παρελ-
θόν, έκανε ο νέος 

υπουργός Αστυνοµίας του 
Κουίνσλαντ, Τζακ Ντέµπσι, 
τονίζοντας ότι δεν του έχει 
επιβληθεί στο παρελθόν 
πρόστιµο για παράβαση του 
κώδικα οδικής κυκλοφο-
ρίας, αλλά ούτε έχει ποινι-
κό µητρώο. Ο κ. Ντέµπσι 
δήλωσε τα ανωτέρω στους 
δηµοσιογράφους, µετά την 
ανάληψη των νέων του κα-
θηκόντων στο υπουργείο 
Αστυνοµίας στη θέση του 

παραιτηθέντος, Ντέϊβιντ 
Γκίµπσον. Ο τελευταίος, 
όπως είναι γνωστό, υπέβα-
λε την παραίτησή του την 
προηγούµενη βδοµάδα, 13 
µόλις ηµέρες µετά τον διο-
ρισµό και την ορκωµοσία 
του, µετά την αποκάλυψη 
ότι  τον περασµένο Νοέµ-
βριο η άδεια οδήγησής του 
ακυρώθηκε για τρεις µήνες, 
επειδή δεν πλήρωσε ένα 
πρόστιµο για υπερβολική 
ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της τιµωρίας, φαίνε-
ται πως ο κ. Γκίµπσον οδή-

γησε µοτοσικλέτα και τώρα 
ενδέχεται να κατηγορηθεί 
για οδήγηση χωρίς άδεια. 
Επίσης λέγεται πως δεν είχε 
πληρώσει πρόστιµα για τρο-
χαίες παραβάσεις, κάτι που 
απέκρυψε από τον πολιτει-
ακό πρωθυπουργό, Κάµπελ 
Νιούµαν, όταν του ανέθεσε 
το υπουργείο Αστυνοµίας. 
Ο κ. Νιούµαν δήλωσε ότι 
δέχθηκε την παραίτηση του 
υπουργού του, επειδή αυτός 
γνώριζε το υψηλό επίπεδο 
ευθύνης και απαιτήσεων 
που έπρεπε να επιδεικνύει.

Στο προσωπικό ενός 
εστιατορίου KFC του 
Σίδνεϊ, αποδόθηκαν 

ευθύνες από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο της Ν.Ν.Ο., 
που εξέτασε την υπόθεση 
ενός 7χρονου κοριτσιού, το 
οποίο υπέστη εγκεφαλική 
βλάβη και έµεινε ανάπηρο, 
όταν έφαγε ένα «Τουίστερ» 
(κοτόπουλο σε πίτα).

Η οικογένεια της Μόνικα 
Σαµάαν, κίνησε αγωγή σε 
βάρος του KFC ζητώντας 
χρηµατική αποζηµίωση 

$10 εκ., υποστηρίζοντας ότι 
η 7χρονη υπέστη εντερική 
λοίµωξη από σαλµονέλα, 
όταν έφαγε ένα «τουίστερ» 
από το εστιατόριο KFC στο 
Βίλαγουντ το 2005. Ο δι-
καστής Στίβεν Ρόθµαν του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της 
Ν.Ν.Ο., αποφάνθηκε ότι 
όντως στο εστιατόριο δεν 
τηρούνταν οι αυστηροί κα-
νονισµοί για την καθαριό-
τητα των τροφίµων. Η άτυ-
χη Μόνικα είναι σήµερα 
διανοητικά ανάπηρη.

Αλλο ένα περιστα-
τικό όπου σκύλος 
επιτέθηκε και τραυ-

µάτισε παιδί, σηµειώθηκε 
την Κυριακή το βράδυ σε 
σπίτι του νοτιοδυτικού Σίδ-

νεϊ. Συγκεκριµένα σκύλος 
επιτέθηκε σε κοριτσάκι 21 
µηνών, σε σπίτι του προα-
στίου Bradbury και το τραυ-
µάτισε σοβαρά στο πρόσω-
πο.  Το άτυχο κοριστάκι 

υποβλήθηκε σε εγχείριση 
στο νοσοκοµείο Παίδων 
του Γουέστµιντ και η κατά-
στασή του παραµένει σο-
βαρή. Ο σκύλος στο µεταξύ 
έχει θανατωθεί.

Σαν πιλότος που είναι θεώρησε ότι 
το σήµα του δικού του κινητού δεν 
υπάρχει περίπτωση να εµπλακεί στα 

ραντάρ και πως είχε κάθε δικαίωµα να τα 
λέει µε τη γυναίκα του, η οποία δεν του 
ζήτησε και τίποτα φοβερό…  ένα άρωµα 
µόνο, από τα Duty Free αεροδροµίου της 
Σιγκαπούρης.

Και όµως είναι αληθινό περιστατικό και 
αφορά σε έµπειρο (13.000 ώρες πτήσης) 
πιλότο της Jetstar, θυγατρικής της αεροπο-
ρικής εταιρίας Qantas, ο οποίος αφαιρέθη-
κε… περισσότερο από το επιτρεπτό, ανταλ-
λάσσοντας µηνύµατα µε τη γυναίκα του από 
το κινητό του και… ξέχασε να προσγειώσει 
αεροπλάνο! Η πτήση A320 από το Darwin, 
θα προσγειωνόταν στο αεροδρόµιο Changi 
της Σιγκαπούρης. Ο πιλότος κατέβασε το αε-
ροσκάφος µέχρι και 120 µέτρα από το έδα-
φος, µη συνεχίζοντας την προσέγγιση και 

περνώντας σε δεύτερη «απόπειρα», η οποία 
και στέφθηκε µε επιτυχία, ώστε, στο ενδιά-
µεσο, να µη διακοπεί η κινητή συνοµιλία. 
Οι 220 επιβάτες έµειναν να απορούν περί 
τίνος επρόκειτο και την απάντηση έδωσε ο 
συγκυβερνήτης που συνειδητοποίησε πως, 
ο κυβερνήτης είχε ξεχάσει να πατήσει το 
διακόπτη του συστήµατος προσγείωσης, µε 
αποτέλεσµα οι ρόδες να µην είναι σε ετοι-
µότητα. Παρόλο που στην ιστορία υπήρξε 
καλό τέλος, έγινε έρευνα γύρω από το περι-
στατικό, µε τον κυβερνήτη να δηλώνει ότι, 
προσπαθώντας να ξεκλειδώσει το κινητό 
του για να το απενεργοποιήσει, ξέχασε να 
ενεργοποιήσει το σύστηµα προσγείωσης 
πριν την απογείωση. Η αρµόδια αυστραλι-
ανή υπηρεσία (Australian Transport Safety 
Bureau) βρήκε πως το πρόβληµα είχε αρχί-
σει αµέσως µετά την αποσύνδεση του αυτό-
µατου πιλότου.

«Καθαρός» δηλώνει 
ο νέος υπουργός Αστυνοµίας 
του Κουίνσλαντ

Εστιατόριο του KFC «ένοχο»
για την αναπηρία επτάχρονης

Σοβαρός τραυματισμός κοριτσιού από σκύλο

Συνεχίζονται οι έρευνες 
για τους 10 Αφγανούς πρόσφυγες

Αυστραλός πιλότος έστελνε μηνύματα 
την ώρα της προσγείωσης! 
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Ο νέος υπουργός Αστυνοµίας του Κουίνσλαντ, Τζακ Ντέµπσι.

Συνεχίζονταν χθες οι έρευνες για την 
εντόπιση 10 Αφγανών προσφύγων, 
η τύχη των οποίων αγνοείται από 

την περασµένη Παρασκευή, όταν το µικρό 
καράβι στην οποία επέβαιναν, αναποδο-
γυρίστηκε στη θάλασσα καθ’ οδόν προς το 
Νησί των Χριστουγέννων. ∆ηµοσιογραφι-

κές πληροφορίες ανέφεραν ότι το µικρό 
καράβι είχε αναχωρήσει από την Ιάβα της 
Ινδονησίας µε προορισµό το Νησί των 
Χριστουγέννων, µεταφέροντας συνολικά 
80 αιτούντες άσυλο. Εβδοµήντα άτοµα δι-
ασώθηκαν, αλλά αγνοείται ακόµη η τύχη 
10 άλλων.

Η άτυχη Μόνικα µε τον πατέ-
ρα της, έξω από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο της Ν.Ν.Ο.




