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Ελεύθερος με εγγύηση ο Μπέϊλεϊ
όταν βίασε και σκότωσε την Meagher

ΕΙΧΕ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟΥΣ!

Σοκαρισµένη είναι από προχθές η αυ-
στραλιανή κοινή γνώµη, µετά την απο-
κάλυψη στο δικαστήριο ότι ο Άντριαν 
Έρνεστ Μπέϊλεϊ, βρισκόταν ελεύθερος 
µε εγγύηση για άλλες σεξουαλικές επιθέ-
σεις, όταν βίασε και δολοφόνησε την Jill 
Meagher.

Η φρικτή δολοφονία της Τζιλ, ιρλαν-
δικής καταγωγής, έχει συγκλονίσει την 
κοινή γνώµη της χώρας και µε αφορµή 
αυτήν έχουν γίνει µαζικές διαδηλώσεις 
για την ασφάλεια στους δρόµους της 
Μελβούρνης.

Στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βικτόρι-
ας, αναφέρθηκε ότι ο Μπέϊλεϊ είχε φυλα-
κιστεί δύο φορές για βιασµούς, αλλά είχε 
αφεθεί ελεύθερος µε εγγύηση όταν βίασε 
και σκότωσε την Meagher σε δροµάκι της 
Μελβούρνης.

Ο Μπέϊλεϊ οµολόγησε την ενοχή του 
στις κατηγορίες που τον βαρένουν για 
τον βιασµό και τη δολοφονία της 29χρο-
νης, στις 22 Σεπτεµβρίου 2012.

Ο ∆ηµόσιος Κατήγορος, Γκάλβιν Σίλ-
µπερντ, δήλωσε ότι ο Μπέϊλεϊ είχε κατα-
δικαστεί το 1991 σε κάθειρξη 5χρόνων 
για βιασµό και απόπειρες βιασµού σε βά-

ρος τριών γυναικών. Αφέθηκε δε ελεύ-
ρος µε εγγύηση τρία χρόνια αργότερα και 
καταδικάστηκε και πάλι το 2002, αυτή τη 
φορά σε κάθειρξη 11 χρόνων µε οκτώ 
χρόνια χωρίς αναστολή, όταν βρέθηκε 
ένοχος σε 16 κατηγορίες βιασµού σε βά-
ρος πέντε γυναικών.

Ο κ. Σίλµπερτ ανάφερε στο δικαστήριο 
ότι ο Μπέϊλεϊ ήταν ελεύθερος µε εγγύηση 
όταν βίασε και σκότωσε την Meagher.

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο Πρωθυ-
πουργός της Βικτόριας, Ντένις Νάπθαϊν, 
ανακοίνωσε αλλαγές στη σχετική νοµο-
θεσία, µε τις οποίες άτοµα που επανα-
λαµβάνουν σεξουαλικά αδικήµατα ή βί-
αιες επιθέσεις να φυλακίζονται αµέσως, 
ακόµη και αν βρίσκονται ελεύθεροι µε 
εγγύηση.

Οι λεπτοµέρειες για την δολοφονία της 
29χρονης Τζιλ Μίγκαρ, στελέχους του 
αυστραλιανού κρατικού ραδιοφώνου του 
ABC, είχαν προκαλέσει σοκ στην κοινή 
γνώµη.

Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε τον πε-
ρασµένο Σεπτέµβριο στη Μελβούρνη. Η 
αστυνοµία συνέλαβε τον 41χρονο ‘Αντρι-
αν Έρνεστ Μπέιλεϊ, από το Κόµπουργκ 

της Μελβούρνης, στον οποίο απήγγειλε 
τις κατηγορίες για τον βιασµό και τον 
φόνο της 29χρονης. Ο κατηγορούµενος 
εντοπίστηκε από βίντεο κλειστού κυκλώ-
µατος καταστήµατος της περιοχής.

Στην αρχική του κατάθεση όµως στην 
αστυνοµία φέρεται να οµολόγησε ότι βί-
ασε την Τζιλ, την στραγγάλισε και στη συ-
νέχεια την έθαψε!

«Με κτύπησε, νευρίασα και την στραγ-
γάλισα. Πρέπει να επανέλθει η θανατική 
ποινή. Αυτό µου αξίζει», φέρεται να κα-

τέθεσε.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο δράστης 

αφού βίασε και στραγγάλισε την άτυχη 
κοπέλα, την παράτησε, λίγο µετά τα µε-
σάνυχτα σε δροµάκι του Μπράνσγουϊκ 
της Μελβούρνης. Επέστρεψε λίγο αργό-
τερα µε το αυτοκίνητό του και ένα φτυάρι 
και την µετέφερε σε χωµατόδροµο στην 
περιοχή Γκίσµπορν, βορειοδυτικά της 
Μελβούρνης όπου την έθαψε.

Ο ίδιος υπέδειξε στην αστυνοµία το 
σηµείο της ταφής της.

Προβλέπεται αύξηση 
της ανεργίας στο 6% του 
εργατικού δυναµικού

Παρά τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια και την αποδυνά-
µωση του αυστραλιανού δολαρίου έναντι των ξένων νο-
µισµάτων, η ανεργία αναµένεται να σπάσει το φράγµα 
του 6% µέχρι τα τέλη αυτού του χρόνου, µε την επιχειρη-
µατική αυτοπεποίθηση να εξασθενεί.

Αυτό προβλέπει η επιχειρηµατική έρευνα της Τράπε-
ζας National Australia για τον µήνα Μάϊο.

Ο οικονοµολόγος της NAB, Άλαν Όστερ, τόνισε ότι 
παρόλο που προ ηµερών το αυστραλιανό δολάριο έπεσε 
κάτω των 94 σεντς ΗΠΑ και τα επίσηµα επιτόκια έχουν 
µειωθεί στο 2,75%, εντούτοις η επιχειρηµατική αυτοπε-
ποίθηση παραµένει σε χαµηλά επίπεδα.

Πιέσεις στις πολιτείες που δεν έχουν υπογράψει 
τη συµφωνία ασκεί η Πρωθυπουργός

Τηλεσυνδιάσκεψη µε 200 διευθυντές 
σχολείων για τις αλλαγές που προτείνο-
νται στην έκθεση Γκόνσκι για µεταρρυθ-
µίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώ-
ρας, είχε χθες η Πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ. 

Η Πρωθυπουργός και τα µέλη του 
υπουτργικού της Συµβουλίου, πραγµα-

τοποιούν επισκέψεις σε σχολεία αυτή τη 
βδοµάδα, εξηγώντας τα σχέδια της κυβέρ-
νησης για αλλαγές στα σχολεία της χώρας 
µέ νέα προγράµµατα που θα κοστίσουν 
συνολικά $14,5 δις.

Παράλληλα η Πρωθυπουργός ασκεί 
πιέσεις στους πολιτειακούς ηγέτες να 
υπογράψουν τη σχετική συµφωνία µε την 

Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση για τις αλλα-
γές αυτές, ώστε να αρχίσουν να διανέµο-
νται τα κεφάλαια που αναλογούν σε κάθε 
πολιτεία, µε την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς του 2014.

 Μέχρι στιγµής οι κυβερνήσεις της Βι-
κτόριας και του Κουίνσλαντ αρνούνται να 
υπογράψουν τη σχετική συµφωνία.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΚΟΝΣΚΙ Ο ειδικός απεσταλµένος του ΓΓ του ΟΗΕ για το 
Κυπριακό, Αλεξάντερ Ντάουνερ, προετοιµάζεται 
για πρέσβης της Αυστραλίας στις ΗΠΑ.

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αυστραλιανού 
τύπου ο κ. Ντάουνερ, ο οποίος υπήρξε υπουργός 
Εξωτερικών της Αυστραλίας επί δώδεκα χρόνια, 
ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο διπλωµατικό 
πόστο. Αν ο συντηρητικός Συνασπισµός Φιλελευ-
θέρων-Εθνικών κερδίσει τις εκλογές του Σεπτεµ-
βρίου, όπως δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις, τότε εί-
ναι πιθανόν η επιθυµία του κ. Ντάουνερ να γίνει 
πραγµατικότητα.

Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, Τζούλι Μπί-
σοπ, δήλωσε πάντως πως δεν έχει συζητήσει το 
θέµα αυτό µε τον κ. Ντάουνερ.

Ο Αλεξ. Ντάουνερ θέλει να 
διοριστεί πρέσβης στις ΗΠΑ 

Έρευνα που έγινε σε πολλές χώρες του κό-
σµου, σε δείγµα 10,000 ατόµων που πάσχουν 
από ρευµατοειδή αρθρίτιδα, αποκαλύπτει ότι 
µία σε κάθε τέσσερις γυναίκες της Αυστραλίας 
δεν µπορεί – λόγω της ασθένειάς της - να φρο-
ντίζει τα παιδιά της.

Το 50% των ασθενών της Αυστραλίας 

αποκαλύπτουν στην έρευνα αυτή ότι αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα στις προσωπικές τους 
σχέσεις, ενώ εξίσου σηµαντικός είναι και ο 
αριθµός των ατόµων που δηλώνουν ότι λόγω 
της ασθένειάς τους αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα στην καριέρα και στον χώρο της εργα-
σίας τους. Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Πίτερ 

Νας του Πανεπιστηµίου του Κουίνσλαντ, η 
ασθένεια αυτή αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα, 
οδηγεί σε αµετάκλητη ζηµιά.

Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα είναι µια χρό-
νια φλεγµονώδης, αυτοάνοση και εξελικτική 
νόσος, που προσβάλλει κατ’ εξοχήν τις αρ-
θρώσεις, αλλά όχι σπάνια και διάφορα άλλα 

όργανα. Είναι το  συχνότερο φλεγµονώδες 
ρευµατικό νόσηµα. Προσβάλλει συνήθως 
άτοµα ηλικίας 35-55 ετών, αλλά µπορεί να εµ-
φανιστεί και σε άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας, 
ακόµη και σε παιδιά.

Στην Αυστραλία πάσχουν από ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα 400,000 άτοµα.

Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα προβληµατίζει χιλιάδες Αυστραλούς


