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Περίπου το ένα τρίτο 
των Αυστραλών δεν 
εξασκείται αρκετά, θέ-

τοντας την υγεία του σε κίν-
δυνο, σύµφωνα µε διεθνή 
έρευνα τα αποτελέσµατα της 
οποίας δηµοσιεύθηκαν στη 
Βρετανική ιατρική επιθεώ-
ρηση «The Lancet».

Στην έκθεση µε τα πο-
ρίσµατα της έρευνας, ανα-
φέρεται ότι το 38% των 
Αυστραλών ηλικίας άνω 
των 15 χρόνων, δεν εξα-
σκούνται αρκετά, µε απο-
τέλεσµα να αντιµετωπίζουν 
τον σοβαρό κίνδυνο καρ-

διακών παθήσεων, διαβή-
τη και καρκίνου. Πάντως, 
οι Αυστραλοί βρίσκονται 
σε καλύτερη θέση από τους 
κατοίκους των Ηνωµένων 
Πολιτειών και της Βρετανί-
ας, όπου τα αντίστοιχα πο-
σοστά είναι 40% και 63% 
αντίστοιχα.

Σε παγκόσµια κλίµακα, 
εξακριβώθηκε ότι περίπου 
1,5 δις άτοµα δεν εξασκού-
νται αρκετά. Στην έκθεση 
τονίζεται ότι «ικανοποιητική 
άσκηση» θεωρείται το περ-
πάτηµα για 30 λεπτά, πέντε 
µέρες τη βδοµάδα.

Αµοιβή $100,000 στο 
άτοµο ή άτοµα που 
θα δώσουν πληρο-

φορίες οι οποίες θα οδηγή-
σουν στην διαλεύκανση της 
υπόθεσης εξαφάνισης µιας 
ανήλικης πριν 13 χρόνια στο 
Σάουθ Κοστ της Ν.Ν.Ουαλί-
ας, προσφέρει η πολιτειακή 
αστυνοµία. Πρόκειται για την 
Κάθλιν Χάρις, 15 χρόνων, 
η οποία θεάθηκε τελευταία 
φορά το 1999 στην περιοχή 
Huskisson, στο Jervis Bay.

Εκπρόσωπος της αστυνο-
µίας είπε ότι στις 31 Μαϊου 
η Κάθλιν έφυγε από το σπί-
τι της για να συναντηθεί µε 
φίλους της, αλλά δεν έφτασε 
ποτέ στον προορισµό της. 
Ντετέκτιβς εντόπισαν προσω-
πικά αντικείµενα της 15χρο-
νης, όπως το κλειδί του σπι-
τιού και το πορτοφόλι της, 
µέσα στο σπίτι, γι’ αυτό και 

εκφράζονται φόβοι ότι το πι-
θανότερο είναι να έχει δολο-
φονηθεί. «Είµαστε βέβαιοι ότι 
κάποιοι γνωρίζουν τι απέγινε 
στην Κάθλιν και ελπίζουµε 
ότι η αµοιβή των $100,000 
να τους ενθαρρύνει να επι-
κοινωνήσουν µε την αστυνο-
µία», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο επιθεωρητής της αστυνοµί-
ας, Joe Cassar.

Η αστυνοµία συνέλαβε 
προχθές βράδυ έναν 
18χρονο, σχετικά µε 

τη δολοφονία του Τόµας 
Κέλι. Όπως είναι γνωστό, 
ο άτυχος Κέλι είχε δεχθεί 
δυνατή γροθιά στο κεφάλι 
από άγνωστο, στην πρώτη 
του έξοδο µε φίλους του στο 
Κινγκς Κρος, το βράδυ του 
Σαββάτου 7 Ιουλίου και ενώ 
µιλούσε στο κινητό του. Πέ-
φτοντας, το κεφάλι του κτύ-
πησε στο τσιµέντο και µετα-
φέρθηκε στο νοσοκοµείο µε 
σοβαρά εγκεφαλικά τραύµα-
τα. Υπέκυψε όµως στο µοι-
ραίο λίγες µέρες αργότερα.

Ο συλληφθείς ονοµάζεται 
Kieran Loveridge  και είναι 
κάτοικος της περιοχής Σέ-
βεν Χιλς, δυτικά του Σίδνεϊ. 
Η αστυνοµία τον εντόπισε 
και τον συνέλαβε προχθές 
βράδυ στις κερκίδες του 
Μπέλµορ Σπορτς Γκράουντ, 
ενώ παρακολουθούσε από 
τις κερκίδες την προπόνη-
ση των παικτών της οµάδας 
ράγκµπι λιγκ, Καντερµπέρι 
Μπούλντοκς. Μεταφέρθηκε 
στον αστυνοµικό σταθµό του 
Campsie, όπου τελικά ασκή-
θηκε εναντίον του ποινική 
δίωξη για την δολοφονία 
του 18χρονου Τόµας.

Δεν ασκείται αρκετά
το ένα τρίτο των Αυστραλών

Αμοιβή $100,000 για να λυθεί 
το μυστήριο της εξαφάνισης 
μιας 15χρονης

18χρονος στο εδώλιο 
για τον φόνο του Τόμας Κέλι

Αποζηµίωση ύψους πολλών 
εκατοµµυρίων δολαρίων κέρ-
δισε Αυστραλή, η οποία γεν-

νήθηκε χωρίς χέρια και πόδια πριν 
από 50 χρόνια επειδή η µητέρα της 
είχε πάρει το φάρµακο θαλιδοµίδη 
στη διάρκεια της εγκυµοσύνης της.

Η επιτυχία της Λινέτ Ρόου στην 
οµαδική αγωγή που κατατέθηκε στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βικτώριας 
ενδεχοµένως να οδηγήσει σε περισ-
σότερες από 100 παρόµοιες δικαστι-
κές επιτυχίες µε θύµατα της θαλιδο-
µίδης. Η Ρόου είχε καταθέσει αγωγή 
εναντίον της γερµανικής φαρµακευ-
τικής εταιρίας Gruenenthal GmbH, 
η οποία παρασκεύαζε το φάρµακο, 
εναντίον της εταιρίας Distillers που 
διένεµε το φάρµακο στην αυστραλι-
ανή αγορά και εναντίον της εταιρίας 
Diageo Scotland, η οποία το 1997 
εξαγόρασε την Distillers.

Η συµφωνία, η οποία συνήφθη µε 

την εδρεύουσα στο Λονδίνο Diageo, 
ανοίγει τον δρόµο για να λάβουν απο-
ζηµιώσεις περίπου 130 άλλα θύµατα 
της θαλιδοµίδης στην Αυστραλία και 
τη Νέα Ζηλανδία.

Η Gruenenthal δεν περιλαµβάνε-
ται στην τωρινή απόφαση που αφορά 
την Ρόου και τους υπόλοιπους Αυ-
στραλούς ενάγοντες. Ο Πίτερ Γκόρ-
ντον, δικηγόρος της Ρόου, κάλεσε την 
Gruenenthal να αναλάβει την ευθύνη 
για την υπόθεση. Ο ίδιος είπε ότι η 
εταιρία «δεν δοκίµασε ποτέ το φάρ-
µακο σε ζώα στη διάρκεια της εγκυ-
µοσύνης τους, ούτε παρακολούθησε 
την επίδρασή του σε έγκυες γυναίκες, 
αλλά διαβεβαίωσε τους γιατρούς ότι 
το φάρµακο ήταν εξαιρετικά ασφα-
λές». Οι γονείς της Ρόου δήλωσαν ότι 
η αποζηµίωση, «ένα ποσό που ανέρ-
χεται σε πολλά εκατοµµύρια δολάρια», 
είναι παραπάνω από αρκετό για την 
φροντίδα της κόρης τους. «Είναι υπέ-

ροχο που η υπόθεσή µου θα έχει καλά 
αποτελέσµατα και για άλλους ανθρώ-
πους. ∆εν χρειάζεσαι χέρια και πόδια 
για να αλλάξεις τον κόσµο. Όπως λέω 
πάντα: βλέπε τον άνθρωπο, όχι την 
αναπηρία», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Ρόου. Η απόφαση στην υπόθε-
ση της Ρόου ακολουθεί την κίνηση της 
Diageo το 2010 να καταβάλει 50 εκα-
τοµµύρια δολάρια Αυστραλίας σε 45 
θύµατα της θαλιδοµίδης στην Αυστρα-
λία και τη Νέα Ζηλανδία που αναζή-
τησαν βοήθεια για να αντεπεξέλθουν 
στο αυξανόµενο κόστος της φροντίδας 
που απαιτείτο καθώς το προσδόκιµο 
της ζωής τους είχε ξεπεράσει το αναµε-
νόµενο. Το φάρµακο χρησιµοποιήθη-
κε ευρέως από εγκύους στην Ευρώπη 
στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και στις 
αρχές του ‘60 για την αντιµετώπιση 
της ναυτίας, µέχρι που προέκυψαν 
στοιχεία ότι προκάλεσε σοβαρές δυ-
σµορφίες.

Ξεκάθαρος εµφανίστηκε  ο 
υπουργός Αλιείας, Νόρµαν 
Μουρ, όσον αφορά στην ανα-

γκαιότητα επανεξέτασης του καθεστώ-
τος προστασίας που απολαµβάνουν οι 
λευκοί καρχαρίες (εδώ και περίπου 
20 χρόνια) ύστερα από την πρόσφατη 
θανατηφόρα επίθεση σε σέρφερ.

«Θα ήθελα να µάθω αν τελικά η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει σκοπό 
να επανεξετάσει το ζήτηµα για το αν 
αυτοί οι καρχαρίες (λευκοί) εντάσσο-
νται στα είδη της θαλάσσιας ζωής που 
προστατεύονται», εξήγησε ο κ. Μουρ.

Ως γνωστό, το περασµένο Σάββατο 
ένας 24χρονος βρήκε τραγικό θάνατο 
όταν δέχτηκε επίθεση από λευκό καρ-
χαρία την ώρα που έκανε σέρφινγκ.

Η προστασία των καρχαριών στην 
Αυστραλία αποτελεί ένα ζήτηµα που 
έχει προκαλέσει κατά καιρούς έντο-
νες αντιδράσεις και διαβουλεύσεις. 
Περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεχί-
ζουν να πρεσβεύουν την άποψη ότι 
ενδεχόµενη άρση της προστασίας θα 
οδηγούσε σε µαζικές θανατώσεις ενός 
είδους, το οποίο είναι από τα πιο πα-
ρεξηγηµένα στον κόσµο των ανθρώ-
πων, κυρίως λόγω του τρόπου προβο-
λής του µέσω του κινηµατογράφου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κα-
τάσταση που έχει διαµορφωθεί, δεν 
αποθαρρύνει εκατοντάδες λουόµε-
νους να αψηφούν τις προειδοποιη-
τικές σηµάνσεις και να βουτούν στη 
θάλασσα.

Αποζημίωση εκατομμυρίων 
σε θύμα της θαλιδομίδης 

Υπό εξέταση το καθεστώς 
προστασίας των καρχαριών

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕ∆ΡΕΣ 
ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ ΜΠΕΛΜΟΡ

Η Λινέτ Ρόου

Η άτυχη Κάθλιν Χάρις.


