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Κινέζος δισεκατομμυριούχος πλήρωσε 55.000 
δολάρια για μεσημεριανό με τον Μπιλ Σόρτεν
Ο Κινέζος δισεκατοµµυριούχος Huang 

Xiangmo πλήρωσε 55.000 δολάρια για να 
γευµατίσει µε τον Μπιλ Σόρτεν τον Οκτώ-
βριο του 2015, σύµφωνα µε έγγραφα που 

αποκάλυψε το ABC.
Η αποκάλυψη έρχεται την στιγµή που ο κ. Σόρ-
τεν αντιµετωπίζει πίεση να διαγράψει τον γερου-
σιαστή Σαµ Νταστιάρι από το Εργατικό Κόµµα 
λόγω των διασυνδέσεων του µε τον κ. Χουάνγκ, ο 
οποίος σύµφωνα µε τις υπηρεσίες πληροφοριών 
είναι στενά συνδεδεµένος µε την κινεζική κυβέρ-
νηση. Ο κ. Huang παρακολούθησε εκδήλωση στην 
οποία ήταν παρών ο κ. Σόρτεν, στο Σίδνεϊ, στις 
5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο καµπάνιας του Εργατι-
κού Κόµµατος για τη συγκέντρωση χρηµάτων. Η 
δωρεά αποκαλύφθηκε στην Αυστραλιανή Εκλογι-
κή Επιτροπή, αλλά οι συγκεκριµένες λεπτοµέρειες 
δεν ήταν γνωστές µέχρις ότου ένα ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο του Σύδνεϋ ανάγκασε την εταιρεία του κ. 
Huang, τον όµιλο Yuhu, να αναφέρει τις δωρεές 
που έχει κάνει. Η δήλωση γνωστοποίησης του οµί-
λου Yuhu που υποβλήθηκε στο ∆ήµο Ryde δηλώ-

νει ότι η δωρεά ήταν για «ένα µεσηµεριανό στην 
αίθουσα συνεδριάσεων µε τον κ. Μπιλ Σόρτεν. 
Η δωρεά πραγµατοποιήθηκε µέσω της εταιρείας 
Mandarin International Investments Pty Ltd, η 
οποία είναι εγγεγραµµένη στην Αυστραλιανή Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς (ASIC) στην ίδια τοποθε-
σία του Βόρειου Σίδνεϊ µε τον όµιλο Yuhu του κ. 
Huang. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους που ο διευθυντής του Ορ-
γανισµού για την Ασφάλεια Πληροφοριών (ASIO) 
Duncan Lewis προειδοποίησε τα πολιτικά κόµµατα 
για τους δεσµούς του κ. Huang µε την κινεζική κυ-
βέρνηση. ∆εν είναι σαφές εάν η σύσκεψη συνέβη 
πριν ή µετά την προειδοποίηση. Η αίτηση του κ. 
Huang για αυστραλιανή υπηκοότητα έχει παραµεί-
νει χωρίς απάντηση από την υπηρεσία πληροφο-
ριών. Ένας εκπρόσωπος του κ. Σόρτεν δήλωσε ότι 
«πάντα δρα σύµφωνα µε τις συµβουλές των υπη-
ρεσιών ασφαλείας». Μια µέρα µετά τη δωρεά της 
20ής Οκτωβρίου, ο κ. Σόρτεν ανακοίνωσε ότι είχε 
αλλάξει γνώµη και θα υποστηρίξει την εµπορική 
συµφωνία αφού εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν 

νοµικές εκκρεµότητες. Ένας εκπρόσωπος του Ερ-
γατικού Κόµµατος δήλωσε ότι η αλλαγή πολιτικής 
καθορίστηκε από το εθνικό συµφέρον. Ένας εκ-
πρόσωπος του οµίλου Yuhu δήλωσε ότι οι δωρεές 
που έχει κάνει ο επιχειρηµατίας έχουν δηλωθεί 
όπως απαιτείται.

Ζιζανιοκτόνο Paraquat:

Tο χηµικό «όφειλε 
να είναι σφραγισµένο»
Η Kendon Chemical, µία από τις πολλές αυ-
στραλιανές εταιρείες που χρησιµοποιούν το 
paraquat, µια εισαγόµενη χηµική ουσία, στα 
ζιζανιοκτόνα προϊόντα τους, δηλώνει ότι το χη-
µικό που ήπιε κατά λάθος από µπουκάλι ανα-
ψυκτικού νεαρός άντρας µε αυτισµό όφειλε να 
είναι σφραγισµένο. Ο 21χρονος Damien Terry 
έµεινε στη ζωή «από θαύµα», όπως λένε οι για-
τροί στο νοσοκοµείο Gosford, και η οικογένειά 
του τώρα ζητά να απαγορευτεί η θανατηφόρα 
χηµική ουσία.
Ωστόσο, ο διευθύνων σύµβουλος της Kendon, 
Chris Storey, υπερασπίστηκε τα ήδη υπάρχο-
ντα µέτρα ασφαλείας και τις διασφαλίσεις γύρω 
από τη χρήση του, υπό τον όρο ότι ακολουθού-
νται σωστά όλες οι οδηγίες.
Ο κ. Storey εξέφρασε επίσης έκπληξη όταν του 
είπαν πόσο εύκολο ήταν για το ABC να αποκτή-
σει πρόσβαση σε ένα µεγάλο µπουκάλι µε το 
χηµικό. «Με εκπλήσσει που συνέβη κάτι τέτοιο 
– ο µεταπωλητής έπρεπε να έχει ζητήσει να δει 
την άδεια χρήσης αν ο αγοραστής δεν του ήταν 
γνωστός» είπε. «Για να το αγοράσετε χρειάζεστε 
άδεια χρήσης γεωργικών χηµικών ουσιών, για 
την οποία θα έπρεπε να κάνετε µια εκπαίδευση 
ηµέρας, εκτός αν είστε γνωστοί στον πωλητή».
Ο κ. Storey αναγνωρίζει ότι το συγκεκριµένο 
χηµικό έχει απαγορευτεί σε περισσότερες από 
30 χώρες παγκοσµίως, αλλά είναι απόλυτος ότι 
η Αυστραλία δεν θα πρέπει να πράξει το ίδιο.
«∆εν είµαι βέβαιος ότι οι χώρες όπου έχει απα-
γορευτεί έχουν τις µεγάλης κλίµακας γεωργικές 
καλλιέργειες που έχουµε εδώ στην Αυστραλία» 
είπε, επισηµαίνοντας ότι η καλλιέργεια σιτη-
ρών της Αυστραλίας είναι µία από τις πιο απο-
δοτικές στον κόσµο και ότι τα προϊόντα αυτά 
συµβάλλουν ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσµα.
Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι το ζιζανιοκτόνο πρέ-
πει να χρησιµοποιείται µόνο για εµπορικούς 
σκοπούς και όχι σε δηµόσιους χώρους.

Εφαρµογή στο κινητό για χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων 
φέρνει επανάσταση στην καθηµερινότητά τους
Με ένα επίτευγµα που τους κα-
θιστά πρωτοπόρους σε εθνικό 
επίπεδο, ερευνητές στο Πανε-
πιστήµιο του Wollongong στη 
Νέα Νότια Ουαλία δουεύουν 
πάνω σε µια εφαρµογή Πλοή-
γησης για κινητά τηλέφωνα που 
βοηθά τους χρήστες αναπηρι-
κών αµαξιδίων να βρουν τις 
καλύτερες γι’ αυτούς διαδροµές 
στην πόλη.
Στην ανάπτυξη του προγράµµα-
τος, που αυτή τη στιγµή δοκιµά-
ζεται πιλοτικά στην πανεπιστη-
µιούπολη του Πανεπιστηµίου 
Wollongong, συνέβαλε και ο 
Jason Jones, ο οποίος ζει µε κλη-
ρονοµική σπαστική παραπληγία 
τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 
Από το 2014, η κατάσταση του 
45χρονου έχει επιδεινωθεί στα-
διακά, αναγκάζοντάς τον να χρη-
σιµοποιεί αναπηρική καρέκλα. 
Ο κ. Jones δήλωσε ότι η εφαρ-
µογή θα αλλάξει σηµαντικά την 
καθηµερινή ζωή των ατόµων µε 
αναπηρία, διευκολύνοντάς τους 
στις µετακινήσεις τους αλλά και 
στις κοινωνικές τους επαφές.
«Αυτό τον µήνα πήγα σε ένα 
McDonald’s στο Σίδνεϊ και για 
να µπεις έπρεπε να ανέβεις 
σκάλες. Πώς να φτάσει εκεί ένα 
άτοµο σε µια αναπηρική καρέ-
κλα;» είπε. «Τώρα όµως µπορώ 
να καταγράψω τα µέρη που δεν 
είναι προσβάσιµα, έτσι ώστε οι 
άνθρωποι να το γνωρίζουν από 
πριν και να µην πάνε εκεί».
Ως πνευµατικό παιδί του 
Briometrix, η εφαρµογή στο-
χεύει να διευκολύνει τις µε-

τακινήσεις µεταφράζοντας τα 
δεδοµένα που καταχωρούν οι 
χρήστες αναπηρικών αµαξιδί-
ων σε διαδροµές πλοήγησης. 
Η τεχνολογία που χρησιµοποι-
είται βασίζεται στους χάρτες της 
Google και παρακολουθεί τη 
φυσική καταπόνηση του χρή-
στη, έτσι ώστε να δηµιουργεί 
διαδροµές που βασίζονται στην 
ικανότητα ενός ατόµου να κινή-
σει µια αναπηρική καρέκλα και 
να κάνει τις απαιτούµενες µα-
νούβρες.
«Καταγράφει την πραγµατική 
προσπάθεια που χρειάζεται κά-
ποιος για να σπρώξει ένα ανα-
πηρικό αµαξίδιο και υπολογίζει 
συνδυαστικά όλες τις παραµέ-
τρους» δήλωσε ο αναπληρωτής 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
του Wollongong Robert Gorkin. 
«Λειτουργώντας βάσει ενός συ-
γκεκριµένου αλγόριθµου, είναι 
σε θέση να εµφανίσει την καλύ-
τερη διαδροµή για τον συγκε-
κριµένο χρήστη».
Η συνιδρύτρια της Briometrix 
Natalie Verdon δηµιούργησε 
µια µικρή συσκευή προσαρµο-
ζόµενων αισθητήρων, η οποία 
µετρά 40 φυσικές κινήσεις ενός 
χρήστη και έχει τρία διαφορε-
τικά επίπεδα – εύκολο, µεσαίο 
και δύσκολο.
«Στην έρευνά µας ανακαλύψαµε 
ότι τέσσερις στους πέντε χρήστες 
αναπηρικών αµαξιδίων δεν εί-
χαν πάει σε κανένα καινούριο 
µέρος τον τελευταίο χρόνο και ο 
κύριος λόγος ήταν η αναξιοπι-
στία των πληροφοριών για την 

προσβασιµότητα» ανέφερε η κ. 
Verdon. «Κάθε ερωτώµενος είχε 
να µας πει και µια ιστορία φρί-
κης για δροµολόγια ή για χώ-
ρους στους οποίους υποτίθεται 
ότι θα είχε πρόσβαση, µόνο και 
µόνο για να φτάσει εκεί και να 
ανακαλύψει ότι αυτό δεν ίσχυε. 
Όλοι δήλωσαν ότι θα εµπιστεύ-
ονταν περισσότερο κάποιον 
που είναι στην ίδια κατάσταση 
µε αυτούς».
Όπως δηλώνουν οι προγραµ-
µατιστές, στην αγορά υποδοµών 
υπάρχει ένα κενό όσον αφορά 
τα άτοµα µε αναπηρία. «Είναι 
κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη 
γίνει. Υπάρχει ένα κοµµάτι του 
πληθυσµού που δεν µπορεί 
να χρησιµοποιήσει τους υπάρ-
χοντες χάρτες» δήλωσε ο κ. 
Gorkin. «Η εφαρµογή πηγαίνει 
πέρα από τον εντοπισµό µιας 
τουαλέτας ή ενός χώρου στάθ-
µευσης για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, αφορά το πώς µπορεί 
να φτάσει κανείς σε διάφορα 
µέρη και σε ποια».
Όσο περισσότεροι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν την εφαρµογή 
και συνεισφέρουν µε πληροφο-
ρίες, τόσο µεγαλύτερη θα είναι 
η περιοχή που καλύπτεται. «Η 
ιδέα είναι να γίνει η εφαρµογή 
παγκόσµια, να βγει από την πα-
νεπιστηµιούπολη και να απλω-
θεί σε µια πόλη, σε µια χώρα, 
παντού» δήλωσε ο κ. Gorkin. 
Η εφαρµογή βρίσκεται ακόµη 
σε πιλοτική φάση, ωστόσο όλοι 
ελπίζουν ότι το επόµενο έτος θα 
είναι έτοιµη να κυκλοφορήσει.




