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Με απόφαση του Εφε-
τείου της Ν.Ν.Ουαλί-
ας, η µεγιστάνας των 

ορυχείων και πλουσιότερη 
γυναίκα στον κόσµο, Τζίνα 
Ράϊνχαρντ, υποχρεούται να 
πληρώσει τα δικηγορικά και 
δικαστικά έξοδα των τριών 
παιδιών της, που επιζητούν 
την αποµάκρυνσή της από την 
θέση της διαχειρίστριας του 
οικογενειακού τραστ, το οποίο 
ανέρχεται σε πολλά δισεκα-
τοµµύρια δολάρια.

Το Εφετείο διέταξε την κα 
Ράϊνχαρντ να πληρώσει επί-
σης τα έξοδα ορισµένων µέ-

σων ενηµέρωσης που είχαν 
παρέµβει στην υπόθεση, συ-
µπεριλαµβανοµένου του κρα-
τικού τηλεοπτικού καναλιού 
ABC, του εκδοτικού συγκρο-
τήµατος Fairfax Media, του 
Καναλιού 9 και της εταιρίας 
Nationwide News.

Τον περασµένο Σεπτέµβριο 
ο Τζον Χάνκοκ, η Μπιάν-
κα Ράϊνχαρντ και η Χόουπ 
Γουέλκερ, άρχισαν νοµικές 
διαδικασίες εναντίον της µη-
τέρας τους, ώστε να την απο-
µακρύνουν από την θέση της 
διαχειρίστριας του οικογενει-
ακού τραστ.

Στο δικαστήριο υποστήρι-
ξαν ότι η µητέρα τους «ενήργη-
σε µε κατάφωρη ασυνειδησία 
και δολιότητα, σε ότι αφορά 
στο τραστ της οικογένειας», 
το οποίο είχε δηµιουργήσει 
το 1988 ο πατέρας της Λανγκ 
Χάνκοκ, µε τα παιδιά της ως 
κληρονόµους.

Η κα Ράϊνχαρντ και η κόρη 
της Τζίνια Ράϊνχαρντ, µε από-
φαση του Εφετείου αναλαµβά-
νουν να πληρώσουν τα έξοδα 
των τριών µηνυτών τους, εφό-
σον απερρίφθη η έφεσή τους 
ενάντια στην αρχική απόφαση 
του δικαστηρίου.

Για τρίτο συνεχή µήνα 
αυξήθηκαν οι πωλή-
σεις καινούργιων κατοι-

κιών, ενώ παράλληλα έχει 
βελτιωθεί η οικονοµική δυ-
νατότητα αγοράς σπιτιού σε 
πολλές περιοχές της χώρας. 
Σύµφωνα µε τον ∆είκτη Αγο-
ράς Κατοικίας της Τράπεζας 
Commonwealth, οι καλύτερες 

πολιτείες για την αγορά κατοι-
κίας αυτή την στιγµή, µε βάση 
την οικονοµική δυνατότητα 
των αγοραστών - είναι το Κου-
ίνσλαντ και η Τασµανία.

«Σε γενικές γραµµές, σε όλη 
την Αυστραλία υπήρχαν στο 
τρίµηνο µέχρι τον περασµένο 
Μάϊο, πολλές καλές ευκαιρίες 
για τους αγοραστές κατοικιών», 

δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γε-
νικός ∆ιευθυντής του Τµήµα-
τος Στεγαστικών ∆ανείων της 
Τράπεζας Commonwealth, κ. 
Clive van Horen. Στοιχεία που 
έδωσε παράλληλα ο Σύνδε-
σµος Βιοµηχανίας Οικισµού, 
δείχνουν ότι τον Ιούνιο οι πω-
λήσεις καινούργιων κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Ενώ πληθαίνουν οι φω-
νές που ζητούν από την 
αυστραλιανή κυβέρνηση 

να αναθεωρήσει την απόφα-
σή της, ο Πρωθυπουργός της 
∆υτικής Αυστραλίας, Κόλιν 
Μπάρνετ, ύστερα από την τε-
λευταία επίθεση καρχαρία που 
σηµειώθηκε τον προηγούµενο 
µήνα στην πολιτεία, απέρρι-
ψε πρόταση για επιλεκτική 
θανάτωση συγκεκριµένου 
αριθµού λευκών καρχαριών, 
δηλώνοντας ότι είναι αδύνα-

το να προστατεύονται όλοι οι 
άνθρωποι σε όλα τα µέρη και 
κάθε στιγµή. «Παρόλο που οι 
επιθέσεις είναι σπάνιο φαινό-
µενο, παραµένει γεγονός ότι 
ο ωκεανός είναι ακόµη το βα-
σίλειο του καρχαρία και κάθε 
φορά που βρισκόµαστε εκεί, 
θα πρέπει να γνωρίζουµε τους 
κινδύνους που εγκυµονεί», τό-
νισε ο κ. Μπαρνέτ.

Όπως είναι γνωστό, προς το 
παρόν η πρότασή του παραµέ-
νει στο συρτάρι. Ίσως γιατί η 

συσχέτιση µεταξύ της αύξησης 
του αριθµού των επιθέσεων 
και της αύξησης του αριθµού 
των καρχαριών δεν είναι δε-
δοµένη. ∆εδοµένο είναι όµως 
ότι ο συνολικός αριθµός των 
καρχαριών στις θάλασσες 
όλου του κόσµου µειώνεται 
διαρκώς. 

Οι καρχαρίες που θανατώ-
νονται από τους ανθρώπους 
ανά έτος - για λόγους γαστρι-
µαργικούς κυρίως - αγγίζουν 
τα 70 εκατοµµύρια.
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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.
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ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Ν.Ο.

Η Τζίνα Ράϊνχαρντ θα πληρώσει
τα έξοδα των τριών παιδιών της

Αύξηση 2,8% στις πωλήσεις 
καινούργιων κατοικιών

Ο Κόλιν Μπαρνέτ απορρίπτει την πρόταση
για επιλεκτική θανάτωση των λευκών καρχαριών

Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσµο, 
Τζίνα Ράϊνχαρντ


