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Η αγγελία έµοιαζε πολύ καλή για να είναι αληθινή. Ο 
εργοδότης έψαχνε µια νταντά για το γιο του, όσο θα τα-
ξίδευαν µε το γιοτ του στα τροπικά νησιά γύρω από την 
Αυστραλία.

Ο σκίπερ John Collins που είχε βάλει την αγγελία ήταν 
στην πραγµατικότητα ένας κατά συρροή βιαστής. Τελι-
κά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου του 
Μπρίσµπεϊν, ο οποίος τον καταδίκασε για σεξουαλική επί-
θεση εναντίον επτά γυναικών στο σκάφος του.

Ο 74χρονος κρίθηκε ένοχος για 10 βιασµούς. Σε πέντε 
περιπτώσεις είχε ρίξει ναρκωτικές ουσίες στα θύµατά του 
για να τους επιτεθεί στη συνέχεια, ενώ το νεότερο θύµα 
του ήταν µόλις 17 ετών.

Το περιστατικό αυτό είχε συµβεί το 1986, όταν η 17χρο-
νη τότε κοπέλα απάντησε σε µια αγγελία για να εργαστεί 
ως ρεσεψιονίστ σε ένα µοτέλ στο Κουίνσλαντ. Τελικά ειδο-
ποιήθηκε να τον συναντήσει στο γιοτ του, όπου και συζή-
τησαν τις λεπτοµέρειες για την επαγγελµατική τους σχέση.

Την κέρασε σαµπάνια για να γιορτάσουν το «κλείσιµο 
της συµφωνίας» και της επιτέθηκε και τη βίασε. Η κοπέλα 
κατάφερε να διαφύγει όµως δε µίλησε σε κανέναν για την 
περιπέτειά της, µέχρι που διάβασε στην εφηµερίδα για ένα 
παρόµοιο περιστατικό βιασµού το 2000 και κατήγγειλε το 
βιασµό της στην αστυνοµία.

Το τελευταίο του θύµα ήταν µια γυναίκα 19 χρονών, η οποία 
επίσης απάντησε σε αγγελία για εργασία.  Ο Collins κατάφερε 
επί έξι χρόνια να ξεφύγει της σύλληψης, µέχρι το 2006 όπου 
οι αρχές τον εντόπισαν στη Νότια Αυστραλία.

Υποσχόταν δουλειά σε γιοτ 
και βίαζε τις υποψήφιες

Από θαύµα βρίσκεται στη ζωή ένα Ελ-
ληνόπουλο µόλις 16 µηνών, από τη Μελ-
βούρνη... Πρόκειται για τον Κόνορ Ανα-
στασόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα 
στις 24 Οκτωβρίου του 2011, και προσε-
βλήθη από µηνιγγίτιδα λίγες µέρες αργό-
τερα. Ο ιός επηρέασε όλα του τα βασικά 
όργανα και µόλις εννέα ηµερών υπέστη 
καρδιακή προσβολή.

Οι γιατροί ενηµέρωσαν τους γονείς του, 
Στιβ και Κάθι, πως το βρέφος τους δεν είχε 
πάνω από δύο ώρες ζωή. Εκείνοι, ωστόσο, 
αποφάσισαν να διασωληνωθεί για να κρα-
τηθεί στη ζωή όσο περισσότερο γινόταν.

Στην καλύτερη περίπτωση, τους είπαν, 
ότι θα ζούσε 14 µέρες. Το παιδί όµως επέ-
ζησε και µε τη συµβολή επιστηµόνων από 
τη Σουηδία. Ο Κόνορ πέρασε τους τέσσερις 
πρώτους µήνες της ζωής του στο νοσοκο-
µείο Παίδων της Μελβούρνης και υποβάλ-
λεται ακόµη σε θεραπευτική αγωγή. 

Οι γιατροί δηλώνουν πως η υγεία του 
εξελίσσεται θαυµάσια.

Ελληνόπουλο 
επέζησε από θαύµα 
σε νοσοκοµείο 
της Μελβούρνης 

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος της Αυστραλίας (Great Barrier 
Reef), γνωστός για τη σπάνια οµορφιά του σε ολόκληρο τον κόσµο, 
απειλείται µε αφανισµό λόγω των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλα-
γής, αλλά και της λειτουργείας ορυχείων και λιµένων στα παράλια του 
Κουίνσλαντ.

Τάδε έφη ο εµπειρογνώµοντας στην θαλάσσια έρευνα, Καθηγητής 
Κάλουµ Ρόµπερτς, από το Πανεπιστήµιο Γιόρκ της Αγγλίας, ο οποίος 
βρίσκεται στο Σίδνεϊ για σειρά διαλέξεων.

Η πιο πάνω περιοχή ήταν από τις πρώτες που ένταξε ο ΟΗΕ στη 
λίστα των προστατευόµενων µνηµείων της παγκόσµιας κληρονοµιάς 
και αποτελεί για την Αυστραλία έναν από τους κυριότερους τουριστι-
κούς προορισµούς.

Ο Καθηγητής Ρόµπερτς όµως, υποστηρίζει ότι τα µέτρα προστασίας 
που λαµβάνονται δεν αρκούν, εφόσον οι επιπτώσεις από την κλιµατι-
κή αλλαγή δεν µπορούν να περιοριστούν.

Τόνισε επίσης ότι η λειτουργία λιµένων και ορυχείων στις ακτές του 
Κουίνσλαντ, επιδεινώνουν περισσότερο την κατάσταση και οδηγούν 

τον Μεγάλο Κοραλλιογενή  Ύφαλο στον αφανισµό.
Η καταστροφή των υφάλων που καλύπτουν απόσταση 2.000 χιλιο-

µέτρων στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, οφείλεται κυρίως στους 
τελευταίους κυκλώνες που έπληξαν το Κουίνσλαντ καθώς και ένας εί-
δος αστερία (starfish), ο οποίος τρέφεται µε µικροοργανισµούς που 
βοηθούν στην ανάπτυξη των κοραλλιών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δύο τρίτα της συνολικής καταστροφής 
που έχει υποστεί ο Ύφαλος έλαβαν χώρα µετά τον κυκλώνα του 1998 
από τον οποίο πλήγηκε η περιοχή.

Από τις περιοχές που πέρασαν οι κυκλώνες δεν έχει µείνει τίποτα 
και οι κοραλλιογενείς νήσοι µοιάζουν µε τσιµεντένιο δρόµο.

Από τη συνολική ζηµιά, το 48% προκλήθηκε από τους κυκλώνες, 
το 42% από τους αστερίες που αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα τελευταία 
χρόνια, λόγω των φυτοφαρµάκων που φτάνουν στη θάλασσα από τα 
ποτάµια µετά κυρίως τις µεγάλες πληµµύρες, και µόνο ένα 10% της 
καταστροφής οφείλεται στην λεύκανση που προκαλεί η άνοδος της 
θερµοκρασίας στους Ωκεανούς.

Απειλείται με αφανισμό 
ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος

Το τελικό αποτέλεσµα των εκλογών του 
προπερασµένου Σαββάτου στη ∆υτική Αυ-
στραλία, ανακοινώθηκε την Κυριακή, µε 
ορισµένα καλά νέα για το Εργατικό Κόµ-
µα, που κέρδισε τελικά τρεις αµφίρροπες 
έδρες. Πρόκειται για τις βουλευτικές έδρες 
του Collie-Preston, του Kimberley και του 
Midland.

Στο Collie-Preston νικητής αναδείχθηκε 
ο Εργατικός Μικ Μάρρι, που διατηρεί την 
έδρα µε διαφορά µόνο 59 ψήφων από τον 
Φιλελεύθερο αντίπαλό του. Στο Eyre νικη-
τής αναδείχθηκε ο Λίµπεραλ Γκράχαµ Τζά-
κοµπς µε διαφορά µόνο 125 ψήφων και 
στο Kimberley η Τζόσι Φάρερ.

Έστω και την τελευταία στιγµή και µε 
πολύ µικρή διαφορά ο οµογενής Παναγιώ-
της Κατσαµπάνης κατόρθωσε να κερδίσει 
µια έδρα στη Γερουσία της ∆υτικής Αυ-
στραλίας µε το Φιλελεύθερο κόµµα κατά τις 
πρόσφατες εκλογές.

Ο κ. Κατσαµπάνης, που κατάγεται από 
τη Μεσσηνία, στο παρελθόν υπήρξε βου-
λευτής του Φιλελεύθερου Κόµµατος στη 
Βικτόρια. Υπενθυµίζοντας πως και η οµο-
γενής Eleni Evangel (Ελένη Παρίση-Ευαγ-
γελινού πετυχαίνοντας µια εντυπωσιακή 
στροφή 12.2% υπέρ της κέρδισε την έδρα 
του Περθ από το Εργατικό κόµµα και εκ-
προσωπεί πλέον το Φιλελεύθερο Κόµµα 
στο κοινοβούλιο της ∆υτικής Αυστραλίας.

Η κα Ευαγγελινού κατέλαβε το 48.8% 
έναντι 36.8 του Εργατικού υποψηφίου 
Τζον Χάιντ που κατείχε έως τώρα την έδρα.

Σηµειώνεται πως οµογενειακοί φορείς 
έκαναν συντονισµένη εκστρατεία εναντίον 
του κ. Χάϊντ επειδή εκείνος τάχθηκε ανοι-
χτά υπέρ της αναγνώρισης της ΠΓ∆Μ από 
την Αυστραλία µε το όνοµα «Μακεδονία».

 Η κα Ευαγγελινού που του πήρε την 
έδρα, είναι προσωπικότητα της αυστραλι-
ανής τηλεόρασης και παραγωγός - τα τε-
λευταία 15 χρόνια παρουσιάζει πρόγραµ-
µα Lifestyle στον τηλεοπτικό σταθµό 9 της 
∆υτικής Αυστραλίας, ενώ το 2009 απέσπα-
σε κολακευτικά σχόλια για το ντοκιµαντέρ 
της για το Μίκη Θεοδωράκη µε τίτλο «Miki 
Theodorakis: The Man, The Genius».

Ο Π. Κατσαµπάνης
Γερουσιαστής 
στη ∆. Αυστραλία

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση µπορεί να εξοικονοµήσει περισσότε-
ρα από $1 δις τον χρόνο, αν απαιτήσει από τις φαρµακοβιοµηχανίες 
να µειώσουν το κόστος των φαρµάκων που δεν προστατεύονται από 
πατέντα (generic medicines).

Αυτό αναφέρεται σε έκθεση που δηµοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο 
Γκράταν, που υποστηρίζει ότι αν το Οµοσπονδιακό Πρόγραµµα Φαρ-
µακευτικής Επιδότησης (PBS) ακολουθήσει το παράδειγµα της Νέας 
Ζηλανδίας και µειώσει τις τιµές 62 φαρµάκων γενικής χρήσης, θα 
εξοικονοµήσει $1,1 δις, ενώ άλλα $600 εκατοµµύρια µπορούν να 
εξοικονοµηθούν στην περίπτωση που επιτρεπεί η κυκλοφορία υποκα-
τάστατων για άλλα 73 φάρµακα.

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση µπορεί να 
εξοικονοµήσει $1,1 δις αν µειωθεί 
το κόστος των υποκατάστατων φαρµάκων


