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«Αθώος» ο επικεφαλής 
της Στρατιωτικής Ακαδημίας

Εκατοντάδες άτομα αποχαιρέτισαν
τον αδικοχαμένο αστυνομικό

Εκατομμυριούχος δότης σπέρματος
ζητά να αναγνωριστεί ως πατέρας

Ανεξάρτητη έρευνα που 
έγινε στις καταγγελίες 
µιας 18χρονης πρωτοε-

τούς δόκιµης, σύµφωνα µε την 
οποία, ο συµφοιτητής της κατέ-
γραψε την ερωτική συνεύρεσή 
τους και την µετέδωσε µέσω του 
Skype σε φίλους του, έκρινε ότι 
δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος 
του επικεφαλής της ακαδηµίας, 
Μπρους Κέϊφερ, ο οποίος επι-
στρέφει στα καθήκοντά του την 
ερχόµενη βδοµάδα. Στην έκθεση 
που προετοίµασε ο επικεφαλής 

της Επιτροπής, Άντριου Κέρκαµ 
QC, αναφέρεται ότι ο Κέϊφερ 
«έκρινε λανθασµένα» την 18χρο-
νη όταν προχώρησε στη λήψη 
πειθαρχικών µέτρων εναντίον 
της. Το σκάνδαλο ξέσπασε στις 
28 Μαρτίου 2011, όταν η 18χρο-
νη κατέφυγε στα Μέσα Ενηµέ-
ρωσης αποκαλύπτοντας ότι ένας 
συνάδελφός της κατέγραψε την 
ερωτική συνεύρεσή τους και 
την µετέδωσε µέσω του Skype 
σε φίλους του χωρίς την έγκρισή 
της. Η συνεύρεση του ζευγαριού 

έγινε µέσα σε χώρο της Στρατιω-
τικής Ακαδηµίας στην Καµπέρα 
και οι φίλοι που τους έβλεπαν 
ήταν σε διπλανή αίθουσα. Η κο-
πέλα δήλωσε σε αυστραλιανό 
κανάλι ότι ενηµερώθηκε για το 
συµβάν από το υπουργείο και αι-
σθάνθηκε πως «έχασε τον κόσµο 
της». Ο συνάδελφός της κατηγο-
ρήθηκε «για παραγωγή και προ-
βολή ερωτικής ταινίας εν αγνοία 
του παρτενέρ της» και όχι για 
βιασµό, καθώς η πράξη κρίθηκε 
συναινετική.

Εκατοντάδες άτοµα, ανά-
µεσα στα οποία και πολ-
λοί άνδρες του νόµου, εί-

παν χθες το στερνό αντίο στον 
δολοφονηθέντα αστυνοµικό 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντέ-
ιβιντ Ρίξον, η κηδεία του οποί-
ου έγινε στην Αγγλικανική εκ-
κλησία του Αγίου Παύλου στο 
δυτικό Τάµγουορθ. Ανάµεσά 
τους ήταν ο πρωθυπουργός 
της Ν.Ν.Ο., Μπάρι Ο’ Φάρελ 
και ο αρχηγός της πολιτεια-

κής Αστυνοµίας, Άντριου Σκι-
πιόνε. Ο Ρίξον, πατέρας έξι 

παιδιών, όπως είναι γνωστό, 
πυροβολήθηκε στο στήθος 
και στο στοµάχι από άγνωστο 
που επέβαινε σε αυτοκίνητο το 
οποίο είχε σταµατήσει ο αστυ-
νοµικός στο Τάµγουορθ την 
περασµένη Παρασκευή.

Να σηµειωθεί ότι στον έρα-
νο που έγινε προς οικονοµική 
ενίσχυση της οικογένειας του 
αδικοχαµένου αστυνοµικού, 
συγκεντρώθηκαν περισσότε-
ρα από $200.000. 

Ενας εκατοµµυριούχος επι-
χειρηµατίας που έγινε 
µυστικά δότης σπέρµατος 

για να µπορέσει να αποκτήσει 
παιδί µια φίλη του, τώρα διεκ-
δικεί δικαστικά την κηδεµονία 
του παιδιού! 

Σε περίπτωση που δικαιωθεί, 
κάτι που για την ώρα φαντάζει 
απίθανο, τότε ενδέχεται να ανοί-
ξει το «κουτί της Πανδώρας» µε 

τους δότες σπέρµατος. Σύµφω-
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
στη Βικτώρια, ο δότης δεν θε-
ωρείται ο πατέρας των παιδιών 
που θα γεννηθούν από το σπέρ-
µα του και υπογράφει και ειδικό 
έγγραφο µε το οποίο αποποι-
είται οποιασδήποτε ευθύνης ή 
δικαιώµατος ως πατέρας.  Ο συ-
γκεκριµένος άνδρας ζητά από 
το Οικογενειακό ∆ικαστήριο να 

αποφανθεί ότι αυτός είναι ο πα-
τέρας του παιδιού. Σύµφωνα µε 
νοµικούς κύκλους όλα θα εξαρ-
τηθούν από τη «συµφωνία» που 
είχε κάνει µε τη φίλη του.

«Επειδή πρόσφερε το σπέρ-
µα του δεν σηµαίνει ότι είναι 
και πατέρας. Πάντα γνώριζε ότι 
η γυναίκα αυτή θα µεγάλωνε 
µόνη το παιδί της» είπε ο δικη-
γόρος της, Άντριου Ρόµπινσον.

Η αβεβαιότητα που επι-
κρατεί στην οικονοµία 
της χώρας, καθώς και το 

ενδεχόµενο αύξησης των στε-
γαστικών επιτοκίων, υποχρε-
ώνουν εκατοντάδες επίδοξους 
αγοραστές κατοικιών να µαται-
ώσουν - τουλάχιστον προς το 
παρόν - τα σχέδιά τους. Έρευνα 
που διενεργήθηκε στο διαδί-
κτυο από την realestateview.
com.au αποκαλύπτει ότι πολλοί 
επίδοξοι αγοραστές ανησυχούν 
ότι οι τόκοι των στεγαστικών δα-
νείων θα πάρουν σύντοµα την 
ανιούσα. Επίσης, ανησυχούν 
για την αύξηση στο κόστος ζωής 

και για την αύξηση της ανεργίας.
Η έρευνα αποκαλύπτει ακόµη 

ότι στο τρέχον έτος έχει µειωθεί 

ο αριθµός των επίδοξων αγορα-
στών κατοικίας στο 32,7% από 
43,5% που ήταν το 2011.

EASTERN SUBURBS FENCING

COLORBOND, TIMBER, 
AUTO GATES ALUMINIUM AND STEEL 

POOL FENCES ALUMINIUM, STEEL 
AND STAINLESS WITH GLASS 

REMOVE YOUR OLD FENCE TO THE TIP
FREE QUOTE • WARRANTY 5 YEAR ALL JOBS 

CONTACT COSTA AND JOHN 0414 273 060 
WORKING HOURS 8AM TO 4PM 13
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HUTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 13
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Οι επίδοξοι αγοραστές κατοικίας 
«βλέπουν» αύξηση των επιτοκίων


