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Περισσότερα από $6,5 δις υπολογίζεται ότι θα ξοδέ-
ψουν οι Αυστραλοί, αυτήν την εβδοµάδα, σε χρι-
στουγεννιάτικα δώρα. Σύµφωνα µε τον Αυστραλιανό 

Σύνδεσµο Λιανοπωλητών, οι Αυστραλοί καταναλωτές θα 
ξοδέψουν αυτή τη βδοµάδα $934 εκατοµµύρια στο δια-
δίκτυο και σχεδόν $5,6 δις στα καταστήµατα, σε δώρα 
Χριστουγέννων. Να σηµειωθεί ότι οι καταστηµατάρχες 
αισιοδοξούν ότι θα αυξηθούν οι πωλήσεις τους µέσα στις 
επόµενες δύο βδοµάδες, παρά τα όχι και τόσο ενθαρρυντι-
κά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τις πωλήσεις λιανικής 
τον Οκτώβριο. Ο εν λόγω Σύνδεσµος υπολογίζει ότι φέτος, 
κατά µέσον όρο, κάθε Αυστραλός θα ξοδέψει $285 σε χρι-
στουγεννιάτικα δώρα.

Μια έγγαµη οµογενής, που δι-
ατηρούσε σεξουαλική σχέ-
ση µε ένα 13χρονο αγόρι, 

καταδικάστηκε από δικαστήριο της 
Βικτώριας σε φυλάκιση επτά ετών, 
µε πέντε χρόνια χωρίς αναστολή. Η 

Ντέµπρα Γκουλόπουλος, 52 ετών, 
οµολόγησε την ενοχή της στο δικα-
στήριο. Παραδέχθηκε πως είχε σε-
ξουαλική σχέση µε το αγόρι, φίλο 
του γιου της, επί δυόµιση χρόνια. 
Στο διάστηµα αυτό, εκτός από σεξ 

του πρόσφερε ναρκωτικά, αλκοόλ 
και δώρα συνολικής αξίας 40.000 
δολαρίων.

Στο δικαστήριο υποστηρίχθηκε 
πως αργότερα το αγόρι αυτό έγινε 
εξαρτηµένο από τα ναρκωτικά.

∆ιένυσε 16.668 χιλιόµετρα - 
σχεδόν 9.000 ναυτικά µίλια - 
από τη µια άκρη του Ειρηνικού 

στην άλλη, από το Σαν Φρανσίσκο των 
ΗΠΑ της Αµερικής ως την Αυστραλία. 
Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένα 
έτος για να ολοκληρώσει το ταξίδι 
του. Ο λόγος για το ροµπότ-κολυµβη-
τή της αµερικανικής εταιρείας Liquid 
Robotics

Το µοντέλο PacX Wave Glider µε την 

ονοµασία Πάπα Μάου - από τον θα-
λασσοπόρο Πίους «Μάου» Πιαϊλούνγκ 
από την Μικρονησία - συνέλεξε πολύ-
τιµα στοιχεία για τη θερµοκρασία, την 
αλµυρότητα και το οικοσύστηµα του 
Ειρηνικού, σύµφωνα µε το BBC.

«Το ροµπότ ξεπέρασε θυελλώδεις 
καταιγίδες, απέκρουσε επιθέσεις καρ-
χαριών, παρέµεινε περισσότερες από 
365 ηµέρες στη θάλασσα, περιπλανή-
θηκε γύρω από το Μεγάλο Κοραλλιο-

γενή Ύφαλο και τελικώς έφτασε στον 
προορισµό του, στο Κουίνσλαντ», ανα-
κοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία.

Εκτός από το Πάπα Μάου, η Liquid 
Robotics διαθέτει ακόµη τρία ροµπότ-
κολυµβητές. Το ένα αναµένεται να 
φτάσει στην Αυστραλία στις αρχές του 
2013, το δεύτερο κατευθύνεται στην 
Ιαπωνία ενώ το τρίτο αντιµετώπισε 
µηχανικό πρόβληµα και σταµάτησε 
στη Χαβάη για επισκευή.

Θεωρείται από τους κορυφαί-
ους παγκοσµίως στο χώρο 
του βιοµηχανικού σχεδίου, 

συνεργάζεται µε τις κορυφαίες εται-
ρίες του κόσµου για να κάνει τη ζωή 
µας πιο εύκολη και είναι ελληνικής 
καταγωγής. Πρόκειται για το Μαρκ 
Νιούσον, που γεννήθηκε στο Σίδνεϊ 
αλλά σήµερα έχει για έδρα του το 
Λονδίνο.

Ο 45χρονος Μαρκ έχει σχεδιάσει 
το εσωτερικό των σούπερ αεροσκα-

φών Α380 της Qantas και µάλιστα 
τα σχέδια του για την πρώτη θέση 
της αυστραλιανής εταιρίας κέρδισαν 
και το πρώτο βραβείο Sytrax World 
Airline. Μεταξύ των κορυφαίων 
εταιριών του κόσµου που έχει συνερ-
γαστεί είναι η βιοµηχανία αυτοκινή-
των Ford, Apple, Yves San Laurent, 
G-Star, Maybelline, Nike και άλλες.

Ο ίδιος λέει πως από µικρός είχε 
«µανία µε το σχέδιο» και προσθέτει:

«Ο Έλληνας παππούς µου είχε 

ένα γκαράζ και περνούσα ατελείωτες 
ώρες µαζί του παίζοντας µε τα εργα-
λεία του. Εκεί άρχισα να κάνω και τα 
δικά µου πρώτα σχέδια».

Η πρώτη του επιτυχία ήταν η πο-
λυθρόνα Lockheed Lounge Chair 
που σχεδίασε αµέσως µετά τις πα-
νεπιστηµιακές του σπουδές. Κατα-
σκευάστηκαν µόνο δέκα από τις συ-
γκεκριµένες πολυθρόνες και µια απ’ 
αυτές πουλήθηκε πρόσφατα έναντι 
ενάµιση εκατοµµυρίου δολαρίων.

Οµογενής από το Σίδνεϊ
ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές 
στο χώρο του βιοµηχανικού σχεδίου

Ρομπότ-κολυμβητής ήλθε στην Αυστραλία, 
ταξιδεύοντας έναν ολόκληρο χρόνο!

$6,5 δισεκατομμύρια  
θα ξοδέψουν οι Αυστραλοί
σε χριστουγεννιάτικα δώρα

Επταετή κάθειρξη σε 52χρονη 
έγγαμη ομογενή για σεξουαλική σχέση με 13χρονο 

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πεπειραμένο άτομο να εργαστεί

σε καφετέρια στο Μosman.
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