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Eνας άντρας ο οποίος είχε πυ-
ροβοληθεί στο κεφάλι κατά τη 
διάρκεια γαµήλιας δεξίωσης 

σε νοτιοδυτικό προάστιο του Σίδνεϊ, 
υπέκυψε τις πρωϊνές ώρες χθες στα 
τραύµατά του. Ο 23χρονος Faalau 
Pisu, ξάδελφος του γαµπρού, είχε πυ-
ροβοληθεί δύο φορές στο κεφάλι και 
µεταφέρθηκε σε κρίσιµη κατάσταση 

στο Νοσοκοµείο του Λίβερπουλ, λίγο 
µετά τα µεσάνυχτα της Κυριακής.

Άλλοι δύο άντρες, ηλικίας 27 και 
35 χρόνων αντίστοιχα, τραυµατίστη-
καν ελαφρά.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στο 
Σερβικό Κέντρο ∆εξιώσεων, επί της 
Μπαρίνα Στριτ, στο Κάνλεϊ Βέϊλ.

Όταν ακούστηκαν οι πυροβολι-

σµοί, δηµιουργήθηκε πανικός, µε 
τους προσκεκληµένους να τρέχουν 
προς όλες τις κατευθύνσεις για να 
προστατευθούν.

Σύµφωνα µε το εκδοτικό συγκρό-
τηµα της Fairfax, στο νοσοκοµείο 
µεταφέρθηκε και ένας άντρας που 
φορούσε τα χρώµατα της συµµορίας 
µοτοσικλετιστών «Κοµαντσέρο».

Mετά το σκάνδαλο για την υπό-
θεση του Λανς Άµστρονγκ 
στην ποδηλασία, η Ολυµπιακή 

Επιτροπή της Αυστραλίας αποφάσισε 
να πάρει δραστικά και µάλιστα προ-
ληπτικά µέτρα, ενόψει των Χειµερι-
νών Ολυµπιακών Αγώνων του Σότσι 
της Ρωσίας το 2014 και των Θερινών 
Ολυµπιακών Αγώνων του Ρίο, 2016.

Ο πρόεδρος της Ολυµπιακής Επι-
τροπής της Αυστραλίας και µέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ, 
Τζον Κοτς, ξεκαθάρισε πως κανένας 
αθλητής, προπονητής και παράγοντας 
δεν θα συµπεριληφθεί στην Ολυµπια-
κή αποστολή της χώρας αν δεν υπο-
γράψει µια υπεύθυνη δήλωση ότι οι 
ίδιοι, οι αθλητές που προπονούν και 
οι αθλητές που ανήκουν στην οµο-
σπονδία τους αντίστοιχα, δεν έχουν 
κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών. 
Με τον τρόπο αυτό δεσµεύονται όχι 
µόνο οι αθλητές αλλά και οι προπονη-
τές και οι συνοδοί-παράγοντες από το 
κάθε άθληµα.

«Αν δεν υπογράψουν, δεν θα ταξι-

δέψουν και δεν θα µας εκπροσωπή-
σουν στα αθλήµατα όπου θα πάρουν 
την πρόκριση. ∆εν θέλουµε να ξεκι-
νήσουµε και να έχουµε στο στόµα µας 
ένα ‘χαλασµένο αυγό’ που θα είναι 
έτοιµο να σπάσει ανά πάσα στιγµή και 
να βρωµίσει ο τόπος, όπως συνέβη 
µε τη ποδηλασία» είπε µεταξύ άλλων 
ο ισχυρός άνδρας του αυστραλιανού 
αθλητισµού.

Σε ένα µήνα η πρόταση του ανα-
µένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί 
από την Ολυµπιακή Επιτροπή. Θα 
αναρωτηθείτε λοιπόν, ε, και τι θα γί-
νει αν υπογράψουν αυτή την υπεύθυ-
νη δήλωση; Η απάντηση δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για παρερµηνείες. 
Σύµφωνα µε τους νόµους της Αυστρα-
λίας όποιος υπογράψει αυτή την ένορ-
κη βεβαίωση και αποδειχθεί εκ των 
υστέρων πως ήταν ψευδής, τιµωρείται 
µε φυλάκιση και µεγάλο χρηµατικό 
πρόστιµο.

Σύµφωνα µε δήλωση της Επιτρο-
πής «η κίνηση αυτή είναι συνέπεια της 
αναταραχής που δηµιουργήθηκε στην 

ποδηλασία γύρω από τον Άµστρονγκ 
και τους παράγοντες Ματ Γουάιτ και 
Στέφεν Χοτζ οι οποίοι παραδέχθηκαν 
το ντόπινγκ». «∆εν µπορούµε να επι-
τρέψουµε να συµβεί κάτι ανάλογο µε 
αυτό που έγινε στη Παγκόσµια Οµο-
σπονδία Ποδηλασίας, η οποία κατη-
γορήθηκε ότι δεν έλαβε κάθε εύλογο 
µέτρο προκειµένου να διασφαλιστεί 
η διαφάνεια και η καθαρότητα των 
αθλητών της» είπε ο κ. Κοτς.

Στην ένορκη δήλωση θα αναφέρεται 
πως οι παραβάτες θα κινδυνεύουν µε 
φυλάκιση και υψηλά πρόστιµα, ακό-
µη και µε κατασχέσεις της περιουσίας 
τους, σύµφωνα µε την Αυστραλιανή 
νοµοθεσία.

Ο κ. Κοτς πρόσφατα ζήτησε από την 
Αυστραλιανή οµοσπονδιακή κυβέρ-
νηση να ενισχύσει τις εξουσίες του 
στην Αρχή Καταπολέµησης του Ντό-
πινγκ ώστε να µπορεί να διερευνήσει 
αναλυτικά υποθέσεις καλώντας «ουσι-
ώδεις µάρτυρες για να παραστούν και 
να δώσουν στοιχεία και έγγραφα που 
σχετίζονται µε τις έρευνες αυτές».

Eνα µήνα πριν την εφαρµογή της 
υποχρεωτικής απλής συσκευ-
ασίας στα προϊόντα καπνού, η 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε 
µια νέα αντικαπνιστική διαφηµι-
στική εκστρατεία, που στοχεύει στις 
έγκυες γυναίκες και στους ιθαγενείς. 
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, µία 
σε κάθε επτά γυναίκες καπνίζουν 
στη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους. 
Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50% 

για τις έγκυες Αµπορίτζινις. Η δια-
φηµιστική εκστρατεία που αρχίζει η 
κυβέρνηση στον γραπτό και ηλεκτρι-
κό Τύπο, µε τίτλο «Κόψτο για σένα, 
κόψτο για δύο», υπογραµµίζει τους 
κινδύνους στη διάρκεια της εγκυµο-
σύνη και παραπέµπει τις γυναίκες 
που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα 
κατάσταση, να χρησιµοποιήσουν ένα 
νέο πρόγραµµα κινητής τηλεφωνίας.

Όπως είναι γνωστό, από την 1η 
∆εκεµβρίου, τα τσιγάρα στην Αυ-

στραλία θα κυκλοφορούν σε οµοι-
ογενή πακέτα που θα φέρουν µόνο 
προειδοποιήσεις για τις συνέπειες 
του καπνίσµατος. Πιο συγκεκριµέ-
να, όλες οι µάρκες τσιγάρων που 
θα πωλούνται στη χώρα, θα έχουν 
οµοιόµορφα λαδί πακέτα µε γραφικά 
και προειδοποιήσεις σχετικά µε τους 
κινδύνους για την υγεία, ενώ τα ονό-
µατα των εταιρειών θα αναγράφο-
νται µε µικρά άσπρα γράµµατα στην 
µπροστινή µεριά.

Νίκη ενάντια στην Google κατάφερε ο Michael Trkulja, 
καθώς το Αυστραλιανό Ανώτατο ∆ικαστήριο έκρινε 
ένοχη την εταιρεία, γιατί η µηχανή αναζήτησης φω-

τογραφιών τον συνέδεε µε έναν κατάδικο έµπορο ναρκω-
τικών, τον Τόνι Μόκµπελ. Με την απόφαση δηµιουργείται 
δεδικασµένο που ίσως να έχει παγκόσµιες επιπτώσεις στην 
Google, την Yahoo και το Facebook, υποστηρίζουν νοµικοί 
κύκλοι της Αυστραλίας. O κ. Trkulja ανέφερε στη µήνυσή 
του πως αν κάποιος αναζητούσε την φωτογραφία του µέσω 
της Google, εκτός από τη δική του εµφανίζονταν και φωτο-
γραφίες του Τόνι Μόκµπελ. Ο κ. Trkulja είχε ζητήσει από το 
2009 να αφαιρεθεί το συγκεκριµένο υλικό αλλά η Google 
τον αγνόησε. Όπως είπε δεν είχε σκοπό να µηνύσει την 
Google, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει γιατί η αδιαφορία 
τους ήταν επιδεικτική.

Οι δικηγόροι της εταιρείας στην υπερασπιστική τους 
γραµµή χρησιµοποίησαν το επιχείρηµα ότι η εταιρεία απλά 
φιλοξενούσε το υλικό και δεν το είχε δηµιουργήσει η ίδια. 
Μάλιστα, ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν καν αν το υλικό του 
οποίου τους συνδέσµους φιλοξενούσαν ήταν δυσφηµιστι-
κό. Η εξαµελής οµάδα δικαστών, όµως, δεν δέχθηκε το 
επιχείρηµά τους αναφέροντας ότι ακόµα και αν δεν ήξεραν 
το περιεχόµενο του υλικού θα έπρεπε να λάβουν τα απαραί-
τητα µέτρα το 2009, όταν δέχθηκαν τα παράπονα του ενα-
γόµενου. Η φωτογραφία του κ. Trkulja είχε χρησιµοποιηθεί 
στην ιστοσελίδα Μelbourne Crime, παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος ποτέ του δεν είχε διαπράξει οποιαδήποτε παρανοµία.

Το ποσό της αποζηµίωσης που θα πληρώσει η εταιρεία 
στον κ. Trkulja δεν αποφασίστηκε ακόµα αλλά ήδη ο κ. 
Trkulja αποζηµιώθηκε µε 225.000 δολάρια από την Yahoo 
λόγω της συγκεκριµένης «ηλεκτρονικής παρεξήγησης».

Σε κώµα συνεχίζει να βρίσκεται στο νοσοκοµείο ο 
οδηγός του τραίνου που συγκρούστηκε το Σάββα-
το µε φορτηγό. Στο τραγικό αυτό δυστύχηµα που 

έγινε στο νότιο Ντάντενονγκ, έχασε τη ζωή του ένα 
άτοµο και τραυµατίστηκαν άλλα 13. Όπως ανακοινώ-
θηκε, διενεργούνται τρεις διαφορετικές έρευνες, για 
να εξακριβωθούν τα πραγµατικά αίτια του δυστυχήµα-
τος, εφόσον από την προκαταρκτική εξέταση που έγινε, 
εξακριβώθηκε ότι η µοιραία σύγκρουση δεν οφειλόταν 
σε βλάβη στο σιδηροδροµικό δίκτυο.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι ο 69χρονος 
οδηγός του φορτηγού αφέθηκε ελεύθερος, αφού πρώ-
τα υποβλήθηκε σε ανάλυση αίµατος. Επίσης, είχε κα-
τασχεθεί το κινητό του τηλέφωνο.

Google, Yahoo και Facebook 
τρέμουν μετά από 
δικαστική απόφαση 

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες
σε σύγκρουση τραίνου με φορτηγό

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ 
ΤΡΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Άγριο πιστολίδι με ένα νεκρό σε γαμήλια δεξίωση

Αντικαπνιστική διαφηµιστική εκστρατεία
µε στόχο τις έγκυες γυναίκες

«ΚΟΨΤΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΚΟΨΤΟ ΓΙΑ ∆ΥΟ»

Πόλεµο στο ντόπινγκ µέχρις εσχάτων 
κήρυξαν οι Αυστραλοί


