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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 

Αντώνη Σέντα

485 Μarrickville Road • Dulwich Hill NSW 2203 • Tel.: 02 9569 1885

Fruit and vegetable supplies
Sentas BrosEλληνικό οπωροπωλείο

Σε φυλάκιση οκτώ ετών καταδικά-
στηκε µια γυναίκα 50 χρόνων, που 
υπεξαίρεσε περίπου οκτώ εκατοµµύ-
ρια δολάρια από τον εργοδότη της, 
καθώς δικαστήριο της Μελβούρνης 
απέρριψε τον ισχυρισµό της πως πά-
σχει από διαταραχή πολλαπλής προ-
σωπικότητας.

Η 50χρονη Γουέντι Χοπ Τζόµπσον 
οµολόγησε την ενοχή της και σύµ-
φωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο 
δικαστήριο, στο διάστηµα 2006-
2011 έκλεψε 1478 φορές την ελλη-
νική εταιρεία ξενοδοχείων Koroneos 
Group, στην οποία εργαζόταν ως δι-
αχειρίστρια επί 16 χρόνια. 

Συνολικά καταχράστηκε οκτώ εκα-
τοµµύρια δολάρια τα οποία έχασε 
στο τζόγο! Όπως αναφέρθηκε στο 
δικαστήριο, η Τζόµπσον που ήταν 
εξαρτηµένη στον ηλεκτρονικό τζόγο 
έχει «διαταραγµένη προσωπικότητα».

Μάταια οι δικηγόροι της χρησιµο-
ποίησαν το επιχείρηµα ότι η πελάτισ-
σά τους πάσχει από διαταραχή πολ-
λαπλής προσωπικότητας και ότι είχε 
τουλάχιστον δέκα προσωπικότητες, 
µεταξύ των οποίων και αυτήν της Ρέ-
γκι, που ήταν η πραγµατική ένοχος.

Οι δικηγόροι επέµειναν ότι η ψυ-
χιατρική αυτή διαταραχή προκαλεί 
σοβαρή αµνησία στην κατηγορουµέ-
νη, η οποία δεν είχε συνείδηση των 
πράξεών της.

Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η 
οικονοµική απάτη συντελέστηκε µε 
τουλάχιστον 1.000 χωριστές συναλ-
λαγές σε 16 χρόνια και ότι η Τζό-
µπσον είχε πλήρη συνείδηση των 
πράξεών της. 

«Επιπλέον ο ισχυρισµός σας ότι 
δεν ξέρατε τι κάνατε δεν ταιριάζει µε 
τις σκόπιµες ενέργειές σας για τη συ-
γκάλυψη των υπεξαιρέσεων µε πλα-
στά λογιστικά στοιχεία» είπε ο πρόε-
δρος του δικαστηρίου.

Σαράντα και πλέον εξέχουσες προσωπικότητες της 
χώρας, όπως ο επικεφαλής της World Vision, Τιµ Κο-
στέλο, η δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Τζού-
λιαν Μπέρνσαϊντ και η φεµινίστρια Εύα Κοξ, καθώς και 
αξιωµατούχοι  φιλανθρωπικών οργανισµών, υπηρεσι-
ών πρόνοιας, συνδικάτων και οργανισµών που παρέ-
χουν υπηρεσίες σε ιθαγενείς, ζητούν από την κυβέρνη-
ση Γκίλαρντ να αυξήσει το επίδοµα ανεργίας Newstart, 
κατά $50 την εβδοµάδα.

Σε επιστολή τους προς την κυβέρνηση Γκίλαρντ, οι 
εν λόγω προσωπικότητες ζητούν από την Καµπέρα να 
«βγάλει τους άνεργους από τη φτώχεια», τονίζοντας ότι 
«το επίδοµα ανεργίας ουσιαστικά πάγωσε στα $35 την 
ηµέρα από το 1994, που είχε χορηγηθεί η τελευταία 
αύξηση, επί κυβέρνησης Κίτινγκ».

Μια αύξηση κατά $50 την εβδοµάδα στο επίδοµα 
Newstart, ισοδυναµεί µε περαιτέρω $1,8 δις τον χρόνο 
για την κυβέρνηση. «Αυξάνοντας το επίδοµα κατά $50 
την εβδοµάδα, η κυβέρνηση θα βοηθήσει περισσότερα 
από ένα εκατοµµύριο άτοµα να βγουν από την απελ-
πιστική οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
σήµερα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Γενική ∆ιευθύντρια 
του Αυστραλιανού Συµβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών, Κασάντρα Γκόλντι.

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας 
κατά $50 την εβδομάδα ζητούν 
40 προσωπικότητες
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∆ικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό 
ψυχικής διαταραχής για υπεξαίρεση-µαµούθ

Η 50χρονη 
Γουέντι Χοπ Τζόµπσον


