
Την διενέργεια έρευνας από Βα-
σιλική Επιτροπή, στις κατηγο-
ρίες ότι ορισµένες τράπεζες δα-

νείζουν χρήµατα σε άτοµα που δεν 
έχουν τη δυνατότητα αποπληρωµής 
των δανείων, ζήτησε χθες ο Σύνδε-
σµος Υποστήριξης Καταναλωτών σε 
θέµατα Τραπεζικής Πίστωσης.

Εκπρόσωπος του εν λόγω Συνδέ-
σµου, υποστήριξε ενώπιον της Επι-
τροπής της Γερουσίας που διενεργεί 
σχετική έρευνα, ότι ορισµένες τρά-
πεζες παραχωρούν δάνεια σε άτοµα 

χωρίς να έχουν προσκοµίσει τα απα-
ραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν το 
εισόδηµά τους. Σε µία περίπτωση µά-
λιστα, στα χαρτιά υπήρχαν $180,000 
ως ετήσιο εισόδηµα του δανειζό-
µενου ενώ στην πραγµατικότητα ο 
ετήσιός του µισθός ήταν $40,000. 
Η Πρόεδρος του Συνδέσµου, Ντενίς 
Μπρέϊλι, τόνισε ότι η ίδια εξέτασε τις 
αιτήσεις για δάνειο 400 ατόµων και 
υποστήριξε ότι σε όλες τις περιπτώ-
σεις είχαν παραποιηθεί τα νούµερα 
για να εγκριθεί το δάνειο.
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Τράπεζες δίνουν δάνεια σε άτοµα
που δεν µπορούν να τα ξεπληρώσουν

Σελίδα µε ρατσιστικό περιεχόµενο
σε βάρος των ιθαγενών στο Facebook

Στη δημοσιότητα 
τα X-Files της Αυστραλίας 

Πρώην αστυνομικός 
επιμένει στην αθωότητά του

Κατασχέθηκαν 
5 κιλά ηρωΐνης

Την άποψη ότι ο δηµοφιλής 
ιστοχώρος κοινωνικής δικτύω-
σης, Facebook, όφειλε να απο-

σύρει µια σελίδα στην οποία παρου-
σιάζονται ιθαγενείς της Αυστραλίας 
ως τεµπέληδες και µεθύστακες που 
εισπνέουν πετρέλαιο και ζουν µε τα 
επιδόµατα που τους παραχωρεί το 

κράτος, εξέφρασε ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν 
Κόνροϊ.

Τελικά η σελίδα αυτή αποσύρθηκε 
µετά από µπαράζ παραπόνων που 
έγιναν από τις Αυστραλιανές Αρχές 
Τηλεπικοινωνιών και την Αυστραλι-
ανή Υπηρεσία Ανθρωπίνων ∆ικαι-

ωµάτων. Ο Γερουσιαστής Κόνροϊ τό-
νισε ότι η διεύθυνση του Facebook 
έπρεπε να είχε αποσύρει τη σελίδα 
µε το ρατσιστικό περιεχόµενο, πριν 
γίνουν παράπονα.

Την σελίδα αυτή ανέβασε, σύµφω-
να µε δηµοσιογραφικές πληροφορί-
ες, ένα 16χρονο αγόρι από το Περθ.

Απόρρητα έγγραφα των 
τελευταίων 30 χρό-
νων, που αφορούν σε 

εµφανίσεις αγνώστων ιπτά-
µενων αντικειµένων, έδωσαν 
στη δηµοσιότητα τα Εθνικά 
Αρχεία της Αυστραλίας. Στα 
αυστραλιανά X-Files υπάρ-
χουν πολυάριθµες αναφορές 
πιλότων της πολεµικής αερο-
πορίας, οι οποίοι συναντήθη-
καν µε UFO κατά τη διάρκεια 
πτήσεων. 

Επίσης, υπάρχουν κατα-
γραφές περίεργων αντικει-
µένων από ραντάρ. Όµως, 
η µόνη φωτογραφία που 
υπάρχει στο αρχείο χρονο-

λογείται από τον Μάϊο του 
1983, όταν στην περιοχή 
του Bendigo περίεργα φώτα 
έκαναν την εµφάνισή τους 
στον ουρανό. Ένας 17χρο-
νος -τότε - ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός είχε λάβει αµέτρητα 
τηλεφωνήµατα από ακροα-
τές, οι οποίοι ήταν όλοι τους 
µάρτυρες του λαµπερού αντι-
κειµένου, που αιωρούνταν 
στον ουρανό. Ο παραγωγός 
Μάικ Έβανς βγήκε έξω και 
είδε και ο ίδιος τα φώτα. Τη 
φωτογραφία, που είναι και 
το µοναδικό ντοκουµέντο 
του µυστήριου περιστατικού, 
την τράβηξε ο ίδιος.

Πρώην αστυνοµικός 
της Βικτόριας ο οποί-
ος είχε θεωρηθεί ως 

ύποπτος για τον φόνο της 
κουνιάδας του πριν σχεδόν 
30 χρόνια, ζητά να ανοίξει 
ο φάκελος της υπόθεσης, 
σε µια ύστατη προσπάθειά 
του να «καθαρίσει» όπως 
λέει το όνοµά του. Πρό-
κειται για τον Ντένις Τά-
νερ, ο οποίος θεωρήθηκε 
ύποπτος για τον φόνο της 

27χρονης Τζένιφερ Τάνερ 
το 1984. Η δεύτερη ιατρο-
δικαστική εξέταση που έγι-
νε στον φόνο της Τζένιφερ, 
αποφάνθηκε ότι ο Ντένις 
ήταν ο δολοφόνος. Ο πρώ-
ην αστυνοµικός όµως υπο-
στηρίζει ότι είναι αθώος και 
ζήτησε από την πολιτειακή 
Ιατροδικαστή Τζένιφερ Κό-
ουτ να διενεργήσει τρίτη ια-
τροδικαστική εξέταση στην 
υπόθεση.

Εξι άτοµα οδηγήθηκαν 
χθες σε δικαστήριο του 
Σίδνεϊ, µε την κατηγο-

ρία της κατοχής και διακί-
νησης µεγάλων ποσοτήτων 
ηρωϊνης.

Άνδρες της Υπηρεσίας 
∆ίωξης Ναρκωτικών έκα-
ναν ξαφνικές επιδροµές σε 

οκτώ σπίτια νοτιοδυτικά του 
Σίδνεϊ απ’ όπου και κατάσχε-
σαν 5 κιλά ηρωϊνης και πε-
ρισσότερα από $200,000 σε 
χαρτονοµίσµατα. Συνέλαβαν 
δε τέσσερις άνδρες και δύο 
γυναίκες. Οι κατηγορούµε-
νοι προφυλακίστηκαν µέχρι 
να γίνει η δίκη τους.

Ο Οµοσπονδιακός υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν Κόνροϊ

Η Ντενίς 
Μπρέϊλι

Η Τζένιφερ 
Τάνερ

Με ένα µατωµένο µαχαίρι 
στην κατοχή του, βρέθηκε 
ο κατηγορούµενος δολοφό-

νος, στο διαµέρισµα του προαστίου 
Σεντ Τζονς Παρκ νοτιοδυτικά του 
Σίδνεϊ, όπου είχε διαπραχθεί το 
τριπλό φονικό.

Όπως είναι γνωστό, για τη δολο-
φονία των τριών µελών της ίδιας 
οικογένειας, κατηγορείται ο 54χρο-
νος Κάρλος Λόπεζ. Συγκεκριµένα 
κατηγορείται ότι σκότωσε τη µητέρα 
του Όλγα Νοβοσάντεκ και τον άντρα 

της Πάµπλο, καθώς και τον αδελφό 
του Ραούλ, στο διαµέρισµά τους στο 
Σεντ Τζονς Παρκ τις πρωινές ώρες 
της 29ης Ιουλίου.

Ο κατηγορούµενος δεν προσή-
χθη προχθές στο ∆ικαστήριο του 
Κάµπελταουν, αλλά ο συνήγορός 
του είπε ότι δεν πρόκειται να υπο-
βάλει αίτηση για να αποφυλακιστεί 
µε εγγύηση. Εκτός από το τριπλό 
φονικό, ο Λόπεζ κατηγορείται επί-
σης ότι έσφαξε και τα δύο σκυλιά 
της οικογένειας.

Με ματωμένο μαχαίρι στα χέρια βρέθηκε 
στον τόπο του εγκλήματος ο κατηγορούμενος δολοφόνος

Ο άτυχος 
Πάµπλο Νοβοσάντεκ


