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Να οδηγηθεί ενώπιον της Βα-
σιλικής Επιτροπής που θα εξετά-
σει καταγγελίες για σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων, ο πρώ-
ην Καθολικός ιερέας, Τζέραλντ 
Ρίσντεϊλ, ζητούν τα θύματα του.

Ο Ρίσντεϊλ, που θεωρείται 
ένας από τους χειρότερους παι-
δεραστές της Αυστραλίας, είχε 
καταδικαστεί σε φυλάκιση 25 
χρόνων για την σεξουαλική κα-
κοποίηση τουλάχιστον 40 παι-
διών μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα όμως με την εφη-
μερίδα Herald Sun, πολύ πι-
θανόν να αποφυλακιστεί τον 
ερχόμενο Ιούνιο. Τα θύματά 
του ζητούν να οδηγηθεί ενώπι-
ον της Βασιλικής Επιτροπής και 
να αποκαλύψει πώς η Καθολική 
Εκκλησία κάλυψε τις παράνομες 
δραστηριότητές του για 30 ολό-
κληρα χρόνια. Η ίδια εφημερίδα 
υποστηρίζει ότι ο Ρίσντεϊλ, που 
τελικά καθαιρέθηκε από την Κα-
θολική Εκκλησία, μεταφερόταν 
από μία Ενορία σε άλλη, όταν 
γίνονταν εναντίον του καταγγε-
λίες για σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε χαλάρωση 
των κυρώσεων κατά της Μιανμάρ
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Ενώπιον της Βασιλικής 
Επιτροπής
να οδηγηθεί 
σεσειμασμένος 
παιδεραστής

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνω-
σε πως αποφάσισε να χαλαρώσει ορι-
σμένες από τις κυρώσεις της ως προς τη 
στρατιωτική συνεργασία με τη Μιανμάρ, 
αναγνωρίζοντας τις προόδους των πολι-
τικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
που έχει εισαγάγει στη χώρα ο Πρόεδρος 
Θέιν Σέιν, ο οποίος πραγματοποιεί τριή-
μερη επίσημη επίσκεψη στην Καμπέρα.

«Την επίσκεψή μου στην Αυστραλία την 
περίμενα με ανυπομονησία και για πολύ 
καιρό», δήλωσε σχετικά ο Θέιν Σέιν στη 
συνάντηση με την Πρωθυπουργό Τζού-
λια Γκίλαρντ. Πρόκειται για την πρώτη 
επίσκεψη αρχηγού κράτους της Μιανμάρ 
στην Αυστραλία από το 1974.

Η Αυστραλία θα διατηρήσει μεν το 
εμπάργκο όπλων προς τη Μιανμάρ, αλλά 
θα αρχίσει από τούδε και στο εξής να συ-

νεργάζεται μαζύ της στους τομείς της άμυ-
νας, των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, 
της συνδρομής σε περιπτώσεις φυσικών, 
ή άλλων, καταστροφών και στη διατή-
ρηση της ειρήνης. Η Καμπέρα σχεδιάζει 
επίσης να τοποθετήσει στη Ραγκούν και 
έναν στρατιωτικό ακόλουθο και έναν οι-
κονομικό αντιπρόσωπο.

«Ως κοντινή χώρα, η Αυστραλία θα 
ωφεληθεί από μία Μιανμάρ πιο ανοικτή 
και πιο ευημερούσα, πλήρως ενταγμένη 
στην περιοχή», δήλωσε από την πλευρά 
της η κα Γκίλαρντ, προσθέτοντας πως η 
χώρας της «αναγνωρίζει την άνευ προ-
ηγουμένου πρόοδο προς τις πολιτικές 
ελευθερίες» και «τον ενεργό ρόλο που 
διαδραμάτισε ο Θέιν Σέιν στη δρομολό-
γηση των τόσο σημαντικών αυτών μεταρ-
ρυθμίσεων».

Λίγους μήνες πριν την εξαφάνιση της γυναίκας του, 
ο Τζέραρντ Μπάντεν-Κλέϊ αποκάλυψε στην ερωμένη 
του ότι είχε χρέη που ανέρχονταν σε σχεδόν $1 εκα-
τομμύριο. Ο Μπάντεν-Κλέϊ κατηγορείται, ως γνωστόν, 
για τον φόνο της συζύγου του Άλισον.

Στο δικαστήριο του Μπρίσμπεϊν όπου έχει αρχίσει 
η προανακριτική διαδικασία, η Τόνι Μακιού , πρώην 
ερωμένη του κατηγορούμενου, δήλωσε ότι επτά μήνες 
πριν την εξαφάνιση της Άλισον, ο Μπάντεν –Κλέϊ διά-
λυσε την σχέση τους λόγω των οικονομικών προβλη-
μάτων που αντιμετώπιζε. Η προανακριτική διαδικασία 
συνεχίζεται.

Είχε χρέη $1 εκ. ο κατηγορούμενος
 συζυγοκτόνος Τζέραρντ Μπάντεν-Κλέϊ

Καλοί στα γράμματα, κακοί στις συνήθειες  
Ανησυχητικά κρίνονται τα αποτελέσματα πρόσφατης 

έρευνας για τους νέους της Αυστραλίας. Συγκρινόμενοι 
με αυτούς άλλων αναπτυγμένων χωρών του κόσμου, οι 
νέοι της 5ης ηπείρου καταλαμβάνουν την τρίτη θέση σε 
πανεπιστημιακές σπουδές, χαμηλά ποσοστά καπνιστών 
και κοινωνικότητα. Βρίσκονται, όμως, κάπου στη μέση 
σε ό,τι αφορά την εφηβική εγκυμοσύνη, τη χρήση μαρι-
χουάνας, τις αυτοκτονίες και την παχυσαρκία.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Lance Emerson, δήλωσε 
ότι εξετάστηκαν πέντε τομείς σχετικά με τη ζωή των νέων 
και στο ερωτηματολόγιο συμμετείχαν 3.700 άτομα. Τα 
ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι 30% των 
νέων, από 5 έως 24 χρόνων είναι υπέρβαροι ή παχύ-
σαρκοι. Επίσης, 7% από 14 έως 19 ετών καπνίζουν 
καθημερινά, ενώ 18% κάνουν χρήση ναρκωτικών. 
Επιπλέον, 15% καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά 
σε επικίνδυνο βαθμό (σ.σ. το ποσοστό είναι υψηλότερο 
από εκείνο του 2007). Όσο για τις αυτοκτονίες, ο αριθ-
μός εμφανίζεται αισθητά μειωμένος σε σχέση με εκείνον 
του 2007, ωστόσο 12% των νέων εξακολουθούν να πα-
ρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα. 


