
O ΚόσμοςTHURSDAY 31 JANUARY 2013 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Ένας άντρας ηλικίας 62 χρόνων από τη Μελβούρνη, στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του οποίου βρέθηκε υλικό παιδικής 
πορνογραφίας , υποστήριξε στο δικαστήριο ότι δεν τον ενδι-
έφεραν σεξουαλικά τα παιδιά και ότι έβλεπε τις φωτογραφίες 
για προσωπική του ανακούφιση από το καθημερινό άγχος.

Στο κομπιούτερ του 62χρονου Bernd Schnull, βρέθηκαν 
45,000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, πολλές από τις 
οποίες απεικόνιζαν παιδιά ηλικίας μόλις 6 μηνών!

Επίσης βρέθηκαν 1,161 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, σε 
σκληρούς δίσκους. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τουλά-
χιστον 200 φωτογραφίες και 53 βίντεο κρίθηκαν «υλικό παι-
δικής πορνογραφίας του χειρίστου είδους».

 Ο Schnull, από το Warranwood της Μελβούρνης, ομολό-
γησε την ενοχή του στις κατηγορίες που τον επιβαρύνουν. Η 
Δημόσια Κατήγορος, Σαμάνθα Χολμς, ζήτησε από τον δικαστή 
να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος σε κάθειρξη 30-40 μηνών, 
με ενάμισυ ή δύο χρόνια χωρίς αναστολή. Η καταδίκη του 
Schnull θα ανακοινωθεί στις 13 Φεβρουαρίου.

45,000 φωτογραφίες
και 1,161 βίντεο 
παιδικής πορνογραφίας 
στην κατοχή 62χρονου

Τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου 
στο Κούπερ Πίντι συνολικής αξίας $20 τρις 

Το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου στην Αυστραλία ανα-
καλύφθηκε γύρω από τη μικρή πόλη Κούπερ Πίντι της Νό-
τιας Αυστραλίας, η οποία κατοικείται κυρίως από Έλληνες. 

Σύμφωνα με την εταιρεία Link Energy, που έχει τα δικαι-
ώματα και πραγματοποιεί εξορύξεις στην περιοχή από το 
2008, η περιοχή κρύβει κοιτάσματα πετρελαίου συνολικής 
αξίας 20 τρισ. δολαρίων. «Ακόμα και στη χειρότερη περί-
πτωση, πρόκειται για το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου 
στην Αυστραλία», είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής 
της εταιρείας, Πίτερ Μποντ και προσέθεσε ότι για να αρχίσει 
η παραγωγή θα απαιτηθεί επένδυση 300 εκατομμυρίων δο-
λαρίων.

Ο ομογενής πολιτειακός υπουργός Ορυκτού Πλούτου, Τομ 
Κουτσαντώνης, ήταν πιο συγκρατημένος. «Είναι πολύ νωρίς 
ακόμα για να ξέρουμε ποσότητες αλλά και αν είναι επικερδής 
η άντληση πετρελαίου που βρίσκεται κάτω από μια πετρώδη 
περιοχή, στην απομονωμένη έρημο», σημείωσε.

Τα νέα κοιτάσματα βρέθηκαν γύρω από τη μικρή πόλη του 
Κούπερ Πίντι, που είναι η μοναδική περιοχή στον κόσμο 

που γίνεται εξόρυξη οπαλίου. 
Πρωτοπόροι στην αναζήτηση αυτού του θησαυρού έχουν 

αναδειχθεί εκεί οι Έλληνες. Στο Κούπερ Πίντι ζουν ακόμα 
πολυάριθμοι ομογενείς που ασχολούνται με την εξόρυξη του 
πολύτιμου αυτού λίθου.

Ο,2% ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ορΓανώνΕι ΣΤιΣ 10 ΦΕβρουαριου ημΕρα ΚυριαΚη 
προΣΚυνημα Και ολοημΕρο πανηΓυρι ΣΤο Gosford

Γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο τον Πολιούχο του Πύργου στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μετά την Θεία Λειτουργία θα αρχίσει το φαγοπότι με παραδοσιακό Ηλειότικο 
κοντοσούβλι, άφθονες σαλάτες, κρύα μπύρα και αναψυκτικά. Ζωντανή μουσική και στο τραγούδι ο καλλιτέχνης από Ελλάδα και πατριώτης Γιάννης Σιδέρης. 

Το Χωλ διαθέτει κλιματισμό. Αναχώρηση λεωφορείων 7 το πρωί από Surry Hills στα Coles, από Earlwood έξω από τα Coles και από Punchbowl στο παλιό κτήριο του Συλλόγου  
11 Rossmore Ave. Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως στο τηλέφωνο του γραφείου  9567 6005  ή στην κυρία Μπαντούνα 9708 2450 ή στην κυρία Βασιλοπούλου 9597 5218 

ή στην κυρία Στασινοπούλου 97872279 η στην κυρία Ρένα 9558 5997. 

Tιμή λεωφορείου $30 – Χορταστική μερίδα $15  Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Υπαστυνόμος του Κουίνσλαντ πρόκειται να παρου-
σιαστεί στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι οδηγούσε 
μεθυσμένος.

Το όνομα του υπαστυνόμου δεν δόθηκε στη δημοσι-
ότητα, αλλά επιβεαιώθηκε ότι έχει παραιτηθεί προσω-
ρινά από τα καθήκοντά του μέχρι να γίνει η δίκη του.

Ο 36χρονος αστυνομικός, κατηγορείται ότι ενώ ήταν 
εκτός υπηρεσίας, οδηγούσε ιδιωτικό αυτοκίνητο υπό 
την επίρροια αλκοόλ.

Αστυνομικός του Κουίνσλαντ κατηγορείται 
για οδήγηση υπό την επίρροια αλκοόλ

12χρονος πνίγηκε σε πισίνα σπιτιού

Δωδεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα 
σπιτιού στην π   εριοχή Illawarra της Νέας Νότιας Ου-
αλίας. Το άτυχο αγόρι βρήκε στην πισίνα η μητέρα του, 
προχθές το απόγευμα, που κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο. 
Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Γούλου-
γκογκ, όπου όμως διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Οικονομική βοήθεια ύψους $10 εκατομμυρίων ανακοί-
νωσε ότι θα παραχωρήσει η αυστραλιανή κυβέρνηση στο 
Μάλι της Αφρικής, που αυτό τον καιρό μάχεται εναντίον 
ανταρτών στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η οικονομική αυτή βοήθεια παραχωρείται για την 
υποστήριξη των ανθρωπιστικών αναγκών της χώ-
ρας, αλλά και για την προώθηση της εθνικής ασφά-
λειας του Μάλι. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
εξέφρασε βαθειά ανησυχία «για την πρόσφατη προ-
έλαση των ανταρτών, η οποία διευρύνει το πεδίο 

δράσης των τρομοκρατικών οργανώσεων».
Να σημειωθεί ότι μετά την ανεξαρτησία του από τη 

Γαλλία το 1960, το Μάλι γνώρισε μεγάλες ξηρασίες, 
βίαιες εξεγέρσεις, ένα πραξικόπημα και 23 χρόνια 
στρατιωτικής δικτατορίας. Παρόλο που το Μάλι είναι 
αποκλεισμένο από τη θάλασσα, είναι αυτάρκες σε τρό-
φιμα, χάρη στη γόνιμη κοιλάδα του ποταμού Νίγηρα 
στα νότια και ανατολικά της χώρας. Το Μάλι είναι μία 
από τις μεγαλύτερες βαμβακοπαραγωγούς χώρες της 
αφρικανικής ηπείρου.

Η Αυστραλία παραχωρεί οικονομική βοήθεια $10 εκ. στο Μάλι


