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Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στο ξενοδοχείο κράτησης
/ Επικαιρότητα

Στο ξενοδοχείο όπου κρατήθηκε την περασμένη εβδομάδα, το
Park Hotel, όπου κρατούνται και οι μετανάστες, βρίσκεται από
τις πρώτες πρωινές ώρες της Ελλάδας ο Νόβακ Τζόκοβιτς,
όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο έναν μάρτυρα.
Το ίδιο ξενοδοχείο χρησιμοποιείται επίσης για να φιλοξενήσει 33 ανθρώπους που
έχουν αιτηθεί άσυλο, καθώς και ταξιδιώτες που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω
COVID-19. Ο Τζόκοβιτς επρόκειτο να παραδοθεί σε αξιωματικούς μετανάστευσης
για κράτηση, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε το βράδυ της
Παρασκευής.
Τα ΜΜΕ της Αυστραλίας αναφέρουν ότι η πλευρά του κορυφαίου τενίστα του
κόσμου ζήτησε πάνελ 3 δικαστών κατά την ακροαματική διαδικασία της έφεσης
που έχει καταθέσει, ούτως ώστε σε περίπτωση που η απόφαση είναι υπέρ του να
μην υπάρξει η δυνατότητα νέας προσφυγής. Από την πλευρά της η κυβέρνηση της
Αυστραλίας επιδιώκει η διαδικασία να προχωρήσει με έναν δικαστή.

Τρεις δικαστές στην έφεση του Τζόκοβιτς
Tρεις δικαστές στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας θα εκδικάσουν την
έφεση του Νόβακ Τζόκοβιτς κατά της ακύρωσης της βίζας του από την κυβέρνηση
της χώρας, στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Κυριακή (16/01), που
θα δώσει ένα τέλος στο «θρίλερ» που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την «χώρα
των καγκουρό», αλλά και στο σύνολό του τον αθλητικό κόσμο παγκοσμίως.
Ο ανεμβολίαστος σούπερ σταρ του τένις ελπίζει να του επιτραπεί να παραμείνει
για να λάβει μέρος στο Australian Open, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα (17/01), σε
μια προσπάθεια να κερδίσει το 21ο Grand Slam και να γίνει ο κορυφαίος όλων των
εποχών που θα έχει καταφέρει κάτι τέτοιο (από 20 μετρούν και οι Ρότζερ
Φέντερερ, Ράφαελ Ναδάλ).
«Αυτό το θέμα θα εκδικαστεί από την ολομέλεια του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου
της Αυστραλίας, αποτελούμενο από τον ανώτατο δικαστή Τζέιμς Άλσοπ, τον
δικαστή Άντονι Μπεσάνκο και τον δικαστή Ντέιβιντ Ο’ Κάλαχαν», δήλωσε το
δικαστήριο το Σάββατο (15/01). Η απόφαση που θα ληφθεί από την ολομέλεια του
δικαστηρίου θα είναι οριστική και όλα τα εμπλεκόμενα τα μέρη δεν θα μπορούν να
ασκήσουν έφεση κατά της ετυμηγορίας.
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