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Αµοιβή ένα εκατοµµύριο δολάρια για πληροφορίες που 
θα βοηθήσουν στην επίλυση της δολοφονίας της Tracey Connelly

Τ ο DNA θα ήταν κανονικά αρ-
κετό για να συλληφθεί ένας 
δολοφόνος - αλλά οι αστυ-
νοµικοί του τµήµατος αν-

θρωποκτονιών ελπίζουν ότι µια 
αµοιβή ύψους 1 εκατοµµυρίου δο-
λαρίων θα ανοίξει στόµατα και θα 
βοηθήσει στην επίλυση της δολο-

φονίας µιας εργάτριας του σεξ που 
δολοφονήθηκε στη Μελβούρνη.
Η Tracey Connelly, 40 ετών, βρέ-
θηκε νεκρή από τον συνεργάτη της 
στο ηµιφορτηγό της στο St Kilda 
λίγο πριν τις 3µµ, στις 21 Ιουλίου 
2013. Έφερε τραύµατα στο άνω 
µέρος του σώµατος της και στο 
πρόσωπο.
Ένα δείγµα DNA, το οποίο η αστυ-
νοµία πιστεύει ότι ανήκει στον δο-
λοφόνο, λήφθηκε από το φορτηγό 
της Connelly και η αστυνοµία ελ-
πίζει ότι η αµοιβή που προσφέρει 
θα βοηθήσει στην επίλυση της 
υπόθεσης.
Παρά τις πολυάριθµες δηµόσι-
ες εκκλήσεις που έγιναν από την 
αστυνοµία τα τελευταία έξι χρόνια 
προς όσους πιθανώς γνωρίζουν 
κάτι για την δολοφονία κανείς 
µάρτυρας δεν βρέθηκε. Περίπου 
1,500 άτοµα έδωσαν δείγµα DNA 
στην αστυνοµία κατά τη διάρκεια 
της έρευνας. Μεταξύ αυτών πε-

ριλαµβάνονταν όσοι βρίσκονταν 
εκείνη την ηµέρα στο St Kilda, εί-
χαν βεβαρυµµένο ποινικό µητρώο 
ή είχαν καταδικαστεί για σεξουα-
λικά αδικήµατα.  Ο επικεφαλής 
του τµήµατος ανθρωποκτονιών, 
Tim Day, δήλωσε  ότι η αστυνοµία 
πιστεύει ότι µπορεί να λύσει την 
υπόθεση.
«Μπορεί να έχουν περάσει σχε-
δόν έξι χρόνια από το θάνατο της 
Tracey, αλλά πιστεύω ότι µπορού-
µε να βρούµε τον ένοχο. Το δείγµα 
DNA φυλάσσεται στο σύστηµά µας 
και η τεχνολογία που το εξετάζει 
γίνεται µε την πάροδο του χρόνου 
όλο και καλύτερη», είπε ο κ. Ντέι. 
Η αµοιβή του ενός εκατοµµυρίου 
δολαρίων θα καταβληθεί αν κατά 
την κρίση του αρχηγού της αστυ-
νοµίας οι πληροφορίες που θα δο-
θούν θα οδηγήσουν στην σύλληψη 
και την καταδίκη του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι υπεύθυ-
να για τη δολοφονία.

Κλιµακώνεται η ασθένεια 
των εργατών τεχνητής πέτρας
Η αύξηση των κρουσµάτων πυριτίασης ή αλλιώς πνευµονοκονίασης (silicosis) 
που αντιµετωπίζουν οι Αυστραλοί εργαζόµενοι έχει οδηγήσει την οµοσπονδι-
ακή κυβέρνηση να δηµιουργήσει µια οµάδα εργασίας µε στόχο την πρόληψη 
αυτών των ασθενειών.
Επαγγελµατίες του ιατρικού κλάδου, στελέχη της βιοµηχανίας, ερευνητές και 
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι θα απαρτίζουν την Εθνική Οµάδα Ασθενειών για 
τις ασθένειες που σχετίζονται από την εισπνοή σκόνης, µε την κυβέρνηση 
Morrison να χρηµατοδοτεί την οµάδα µε 5 εκατοµµύρια δολάρια.
Η οµάδα εργασίας συστήνεται αφού ο υπουργός Υγείας Greg Hunt δήλωσε 
ότι υπάρχει µια αύξηση νέων περιπτώσεων επιταχυνόµενης πυριτίασης, µια 
ασθένεια των πνευµόνων που προκαλείται από την έκθεση των εργαζοµένων 
σε σκόνη πυριτίου. Πρόσφατες περιπτώσεις έχουν συνδεθεί µε την παραγωγή 
και την εγκατάσταση πάγκων από τεχνητή πέτρα, ιδιαίτερα στο Κουίνσλαντ. 
Μόνο στο βόρειο Κουίνσλαντ, περισσότεροι από 100 λιθοξόοι έχουν δια-
γνωσθεί µε την ασθένεια τους τελευταίους έξι µήνες, ένας από τους οποίους 
πέθανε τον Μάρτιο. Η νέα οµάδα εργασίας θα αναπτύξει µια εθνική προσέγ-
γιση για την πρόληψη των νόσων της σκόνης, εξασφαλίζοντας ότι θα εντοπί-
ζονται έγκαιρα και ότι θα υπάρχει αποτελεσµατική θεραπεία. Επίσης, θα ανα-
θέσει νέες έρευνες ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι συγκεκριµένες 
επαγγελµατικές συνθήκες. Η οµάδα θα αναφέρει και στους πολιτειακούς και 
στους οµοσπονδιακούς υπουργούς υγείας.

Πιάσανε τον Steve Dickson 
του One Nation σε στριπτιτζάδικο 
Μαγνητοσκοπηµένο υλικό δείχνει τον υποψήφιο του One Nation Steve 
Dickson και ηγέτη του κόµµατος στο Κουίνσλαντ σε ένα στριπτιτζάδικο στην 
Ουάσιγκτον, να αγγίζει τις χορεύτριες και να κάνει ρατσιστικά σχόλια για Ασι-
άτισσες, ενώ συνεχίζονται οι επικρίσεις για το ταξίδι αυτό στις ΗΠΑ. 
Η µαγνητοσκόπηση έγινε κρυφά από έναν δηµοσιογράφο και διοχετεύτηκε 
στο Nine’s Current Affair, το οποίο µετέδωσε το βίντεο το βράδυ της ∆ευτέ-
ρας. Το περιστατικό συνέβη λίγο πάνω από έναν µήνα αφού το Al Jazeera 
κοινοποίησε υλικό από µια συνάντηση µεταξύ του κ. Dickson, του επικεφαλής 
προσωπικού της Pauline Hanson James Ashby και του Εθνικού Συλλόγου 
Τυφεκιοφόρων της Ουάσινγκτον τον Σεπτέµβριο του 2018.
Στo βίντεο εκείνο ο κ. Dickson καταγράφεται να λέει ότι, µε αρκετή χρηµα-
τοδότηση, το One Nation θα µπορούσε να ισοµοιράσει την εξουσία και να 
έχει τον έλεγχο της κυβέρνησης, ώστε να αποδυναµώσει την αυστραλιανή 
νοµοθεσία για τα όπλα. Η γερουσιαστής Hanson υποστήριξε τους ανθρώπους 
της µετά την κοινοποίηση του βίντεο και επέµεινε ότι ο κ. Dickson ήταν «άν-
θρωπος της οικογένειας». «Είναι ένας καλός άνθρωπος. Ο Steve Dickson δε 
θα ήθελε ποτέ να χαλαρώσει τους νόµους που αφορούν την οπλοκατοχή στην 
Αυστραλία, όπως δεν θα το ήθελα ούτε εγώ» είπε τότε. Χτες το πρωί επρόκειτο 
να δώσει συνέντευξη τύπου.




