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Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Eddie Obeid
Ο πρώην Πολιτειακός 

Υπουργός της Κυβέρνη-
σης των Εργατικών στη 
ΝΝΟ, ο 73χρονος Eddie 

Obeid θα βρεθεί πίσω από τα 
κάγκελα της φυλακής τουλάχι-
στον µέχρι τον ∆εκέµβριο του 
2019, αφού καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση πέντε ετών. Ο κ. Eddie 
Obeid  δεν θα µπορέσει να ζητή-
σει επανεξέταση της ποινής του 
για περίοδο τριών ετών. Ο Obeid 
καταδικάστηκε γιατί για να υπε-
ρασπιστεί τα επιχειρηµατικά συµ-
φέροντα της οικογένειάς του, πί-
εσε δηµόσιους υπαλλήλους  για 
να πετύχει την επαναµίσθωση 

επιχείρησης Καφέ στο Circular 
Quay το 2007, όταν ο ίδιος ήταν 
µέλος της Άνω Βουλής της ΝΝΟ. 
Ο ∆ικαστής του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου Robert Beech-Jones χα-
ρακτήρισε το αδίκηµα του Obeid 
ως «πολύ σοβαρό», και εξήγησε 
λεπτοµερώς τους λόγους πίσω 
από την απόφαση της καταδίκης 
του. Σύµφωνα µε το ∆ικαστή, ο 
Obeid χρησιµοποίησε το αξίωµα 
του για να προωθήσει τα ιδιωτικά 
του συµφέροντα και καταχράστη-
κε την εµπιστοσύνη των πολιτών 
για να προωθήσει τα οικονοµικά  
συµφέροντα της οικογένειά του». 
Ο ∆ικαστής είπε επίσης ότι είναι 

αδιανόητο να ισχυρίζεται ο πρώ-
ην υπουργός ότι “δεν ήξερε ότι 
δεν µπορούσε να χρησιµοποιή-
σει το αξίωµα του µε αυτόν τον 
τρόπο” και πρόσθεσε ότι πιστεύ-
ει ότι  η συµπεριφορά του ήταν 
σκόπιµη. Ο δικαστής εξέτασε 
και το ιατρικό ιστορικό του κ. 
Obeid,καθώς πάσχει από δια-
βήτη και καρδιακά ζητήµατα και 
έλαβε υπόψη του ότι πρόσφατα 
είχε υποστεί εγκεφαλικό, αλλά 
σηµείωσε ότι η υγεία του είναι 
σήµερα σταθερή και είναι βέβαιο 
ότι θα λαµβάνει επαρκή φροντί-
δα στην φυλακή.

Το Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο δι-
έταξε εταιρείες του ∆ιαδικτύου να 
µπλοκάρουν πέντε ιστοσελίδες που 
παραβιάζουν πνευµατικά δικαιώ-
µατα, συµπεριλαµβανοµένης της 
ιστοσελίδας διαµοιρασµου αρχείων 
Pirate Bay. Οι εταιρείες του ∆ιαδι-
κτύου έχουν πλέον 15 εργάσιµες 
ηµέρες για την εφαρµογή της από-
φασης. Είναι η πρώτη φορά που οι 
νόµοι για αποκλεισµό ιστοσελίδων 
στο δικαστήριο έχουν χρησιµοποιη-
θεί µε επιτυχία στην Αυστραλία, και 
θεωρείται µια νίκη για τους κατό-
χους πνευµατικών δικαιωµάτων που 
από καιρό ήθελαν να δουν το τέλος 
της ιστοσελίδας. Το Οµοσπονδιακό 
∆ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή 
του χθες το απόγευµα, και έδωσε 
εντολή ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών 
∆ιαδικτύου (ISP) να µπλοκάρουν 
παρόµοιες ιστοσελίδες  όπως το 
BitTorrent Torrentz, TorrentHound, 

IsoHunt και την υπηρεσία streaming 
, SolarMovie. Οι Foxtel και Village 
Roadshow κατέθεσαν το αίτηµα 
τους στο Οµοσπονδιακό ∆ικαστή-
ριο τον Φεβρουάριο. Η Foxtel ζή-
τησε από το δικαστήριο να µπλοκά-
ρει το The Pirate Bay, το Torrentz, 
το TorrentHound, και το IsoHunt, 
ενώ η Village Roadshow ήθελε να 

µπλοκάρει το SolarMovie. Telstra, 
Optus, TPG και Μ2 καλούνται τώρα 
να εφαρµόσουν την απόφαση. Οι 
διαχειριστές του The Pirate Bay, 
Torrentz, TorrentHound, IsoHunt 
και SolarMovie δεν εκπροσωπήθη-
καν, και δεν εµφανίστηκαν κατά τη 
συνεδρίαση του Οµοσπονδιακού ∆ι-
καστηρίου.

Ένας τεχνικός υπερηχογράφου κρίθηκε 
ένοχος από το δικαστήριο καθώς όπως 
αποδείχτηκε ότι, χούφτωνε τα στήθη, 
τον πισινό και τα γεννητικά όργανα πέ-
ντε γυναικών κατά τη διάρκεια των εξε-
τάσεων σε ιατρικές κλινικές στο Σίδνεϊ. 
Ο Samir Fahmy Ishak, 68, καταδικά-
στηκε για εννέα αδικήµατα µεταξύ των 
οποίων εκείνο της άσεµνης επίθεσης. 
Από το σύνολο των ενόρκων, 11 ένορ-
κοι των έκριναν ένοχο έναντι ενός που 
διαφώνησε. Τα περιστατικά συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετά-
σεων σε κλινικές στην Cronulla και το 
North Sydney µεταξύ 2011 και 2014. 
Σύµφωνα µε τις καταθέσεις των µαρτύ-
ρων δεν υπήρχε ιατρικός λόγος για την 
υπερηχογραφιστή να αγγίξει τα γεννη-
τικά όργανα των γυναικών. Ο ενοχος 
δεν οδηγήθηκε στην φυλακή καθώς το 
δικαστήριο του επέτρεψε να συνεχίσει 
την θεραπεία που κάνει καθώς πάσχει 
από καρκίνο του εντέρου. Η ποινή του 
το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει τα 
εφτά χρόνια φυλάκισης θα καθοριστεί 
το επόµενο έτος, στις 23 Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας θα δαπανή-
σει επιπλέον $ 20 εκατοµµύρια για να αγοράσει πε-
ρισσότερα τραµ, καθώς και για τη δηµιουργία µιας 
νέας γραµµής 100 µέτρων από το North Terrace 
στο Festival Centre. Η χρηµατοδότηση θα εξα-
σφαλιστεί στην σηµερινή αναθεώρηση του προϋ-
πολογισµού. Η κυβέρνηση είχε προηγουµένως 
ανακοινώσει ένα σχέδιο 50 εκατοµµυρίων για την 
επέκταση του τραµ κατά ένα χιλιόµετρο. Ο θησαυ-
ροφύλακας Τοµ Κουτσαντώνης δήλωσε ότι το δί-
κτυο των τραµ θα επεκταθεί προς όλα τα προάστια 
της πόλης. Η Αδελαΐδα είχε ένα εκτεταµένο δίκτυο 
τραµ που κάλυπτε όλες τις συνοικίες της πόλης και 
τα εσωτερικά προάστια έως ότου καταργήθηκε στα 
τέλη της δεκαετίας του 1950 για να αφήσει χώρο 
για περισσότερα λεωφορεία και αυτοκίνητα. Ο 
υπουργός Μεταφορών Stephen Mullighan δήλωσε 
ότι η επέκταση θα φέρει περισσότερους τουρίστες 
και επισκέπτες στο κέντρο της πόλης.

Το Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο µποκάρει το Pirate Bay και άλλες 
ιστοσελίδες που παραβιάζουν τα πνευµατικά δικαιώµατα

Χειριστής 
υπερηχογράφου 
χούφτωνε τις 
γυναίκες ασθενείς

20 εκατ. δολάρια για ανάπτυξη 
του δικτύου τραμ στην Αδελαΐδα 




