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Έ νας από τους τρεις άνδρες που κατηγορούνται 
ότι είναι µέλη παράνοµης συµµορίας µοτοσι-
κλετών και που εµπλέκονται σε ληστεία στην 
Καµπέρρα αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση 

και την υποχρέωση να παραµείνει στο σπίτι των  γο-
νιών του. Ο Brent Douglas Collins, ο Nathanial Paton 
και ο Darin Paul Keir συνελήφθησαν για διάρρηξη το 
Σάββατο το πρωί σε ένα συγκρότηµα διαµερισµάτων 
στο Turner χρησιµοποιόντας ψεύτικα όπλα (ρεπλί-
κες). Η αστυνοµία ειδοποιήθηκε από ένα κάτοικος σε 
ένα από τα διαµερίσµατα που κάλεσε από το µπάνιο 
του λίγο πριν τις 6:00 και ανέφερε  ότι υπήρχαν τρία 
µέλη της συµµορίας µοτοσικλετών Rebels στο σαλό-
νι του και τον έψαχναν ενώ επίσης ανέφερε ότι δεν 
ήξερε γιατί. Ο Keir και ο Paton δεν υπέβαλαν αίτηση 
για εγγύηση όταν εµφανίστηκαν ενώπιον του ∆ικαστη-
ρίου τη ∆ευτέρα, αλλά ο 26χρονος Collins, υπέβαλε 

αίτηση για εγγύηση επειδή όπως είπε δεν ήταν αναµε-
µειγµένος στη ληστεία απλά βρέθηκε σε λάθος µέρος 
σε λάθος ώρα. Ο δικηγόρος του Collin , Jack Pappa,s 
δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του είχε πάει 
στα διαµέρισµα νωρίτερα το πρωί για να αγοράσει µα-
ριχουάνα, κοιµήθηκε σε ένα επιπλέον κρεβάτι και ξύ-
πνησε όταν έφτασε η αστυνοµία. Η αστυνοµία δήλωσε 
ότι ανησυχεί ότι αν ο Collins αφεθεί ελεύθερος µε εγ-
γύηση  θα εκφοβίσει τους µάρτυρες. Αλλά ο κ. Pappas 
είπε ότι ο Collins αρνείται ότι συµµετείχε στο συµβάν 
και υποστηρτίζει ότι δεν είναι bikie. Ο δικαστής  δή-
λωσε ότι τα γεγονότα σχετικά µε το τι συνέβη και ποιος 
ακριβώς ήταν εµπλεκόµενος στην διάρρηξη είναι ασα-
φή. Έτσι άφησε τον Collins ελεύθερο µε  εγγύηση µε 
την προϋπόθεση να µείνει στο σπίτι των γονιών του  
στο Queanbeyan και να µην βγαίνει από το σπίτι τους 
µεταξύ των ωρών 8:00 µ.µ. και 6:00 π.µ.

Πήρε τη σκηνή του φόνου για «άρρωστη φάρσα»

Το κόστος του τραπεζικού φόρου θα 
επιβαρύνει τους πελάτες, λένε τώρα 
οι τράπεζες

Ο πρώην οµοσπονδιακός γραµµα-
τέας του υπουργείου Οικονοµικών 
Κεν Χένρι ζήτησε να υποβληθεί ο 
νέος τραπεζικός φόρος σε πλήρη 
δηµόσια έρευνα, καθώς υπάρχει ο 
κίνδυνος να βλάψει την οικονοµία 
και να καταλήξει να πληρώνεται 
από τους πελάτες. Ο δρ Χένρι, ο 
οποίος είναι σήµερα πρόεδρος της 
Εθνικής Τράπεζας (NAB), έκανε 
σφοδρή κριτική για τον φόρο που 
ανακοινώθηκε στον οµοσπονδιακό 
προϋπολογισµό της προηγούµενης 
Τρίτης.
Έχουν ήδη προηγηθεί προειδοποι-
ήσεις από τις πέντε µεγαλύτερες 
τράπεζες –ANZ, NAB, Westpac, 
Commonwealth και Macquarie– ότι 
ο φόρος, που στοχεύει να φέρει στα 
κρατικά ταµεία περίπου 6,2 δις δο-
λάρια τα επόµενα τέσσερα χρόνια, 
σχεδιάστηκε βιαστικά και θα πρέπει 
να αρθεί µόλις ο προϋπολογισµός 
επιστρέψει σε πλεονασµατικά µεγέ-
θη. Οι τράπεζες είχαν διορία µέχρι 
το µεσηµέρι της ∆ευτέρας για να 
υποβάλουν τις προτάσεις τους στην 
Κοινοπολιτεία για τη νέα εισφορά.

«Η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε 
ενεργήσει πιο υπεύθυνα και να 
εξηγήσει τη νύχτα του προϋπολο-
γισµού ότι ο φόρος αυτός θα επι-
βαρύνει τους πελάτες και/ή τους 
µετόχους της εκάστοτε τράπεζας» 
δήλωσε ο δρ Χένρι στην εφηµερίδα 
The Australian. «Πρέπει να διεξα-
χθεί ανοιχτή δηµόσια έρευνα, διότι 
ο φόρος στερείται συνοχής τόσο ως 
προς τη φορολογική πολιτική όσο 
και ως προς τους κανόνες του χρη-
µατοπιστωτικού συστήµατος».
Το κόστος του τραπεζικού φόρου 
θα επιβαρύνει τους πελάτες, σύµ-
φωνα µε τον κλάδο.

Στην επίσηµη υποβολή των προτά-
σεών της στο υπουργείο Οικονοµι-
κών τη ∆ευτέρα, η Εθνική Τράπεζα 
επανέλαβε ότι για οποιαδήποτε αύ-
ξηση κόστους των εργασιών της θα 
επιβαρυνθούν οι πελάτες.
«Η πραγµατικότητα για το πώς 
λειτουργεί µια επιχείρηση, µικρή 
ή µεγάλη, είναι ότι το υψηλότερο 
κόστος είτε µεταφέρεται στους πε-
λάτες µέσω µειωµένων επιπέδων 
εξυπηρέτησης ή υψηλότερης τιµο-
λόγησης, είτε στους µετόχους µε 
χαµηλότερες αποδόσεις» ανέφερε ο 
διευθύνων σύµβουλος Ίαν Νάρεφ.

Οργή φοιτητών  
για την παρουσία 
παιδόφιλου στην  
πανεπιστηµιούπολη
Μια αναφορά-καταγγελία που καλεί το Πανε-
πιστήµιο της Τασµανίας να απαγορεύσει την 
είσοδο σε φοιτητή µε ιστορία σεξουαλικών 
αδικηµάτων από την πανεπιστηµιούπολη του 
έχει προσελκύσει περισσότερες από 1.000 υπο-
γραφές. Ο Nicolaas Ockert Bester, 63 ετών, 
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων 
µηνών τον περασµένο Ιανουάριο για την πα-
ραγωγή υλικού παιδικής εκµετάλλευσης . Ο 
Nicolaas Ockert Bester έγραψε, επίσης σχόλια 
στα κοινωνικά µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε τη 
σεξουαλική του σχέση µε έναν πρώην φοιτητή 
όταν ήταν δάσκαλος σε ιδιωτικό σχολείο του 
Χόµπαρτ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «φοβερό» 
και «αξιοζήλευτο». Το 2011, καταδικάστηκε σε 
φυλάκιση 2 ετών και 10 µηνών για τη διατήρη-
ση σεξουαλικής σχέσης µε τον ίδιο µαθητή που 
ήταν 15 ετών και γιατι είχε στη κατοχή του υλι-
κό παιδικής εκµετάλλευσης. Εκείνη την εποχή, 
το πανεπιστήµιο αρνήθηκε να πει εάν θα ανα-
λάβει δράση εναντίον του κ. Bester, που ήταν 
διδακτορικός φοιτητής στο πανεπιστήµιο . Μια 
αναφορά που ξεκίνησε από σύλλογο γυναικών 
του πανεπιστηµίου τη ∆ευτέρα, και η οποία κα-
λούσε το πανεπιστήµιο να τερµατίσει τη διδα-
κτορική του διατριβή και να του απαγορεύσει 
την είσοδο στους χώρους του πανεπιστηµίου 
συγκέντρωσε περισσότερες από 1.200 υπογρα-
φές. Ο σύλλογος που ξεκίνησε την καταγγελία, 
δήλωσε ότι οι µαθητές δεν αισθάνονται άνετα 
µε την παρουσία του κ. Bester στην πανεπιστη-
µιούπολη. «Πολλοί είναι οι φοιτητές που είναι 
απίστευτα απογοητευµένοι µε το Πανεπιστήµιο 
της Τασµανίας για την µη αποµάκρυνση του 
Nicolaas Bester από την πανεπιστηµιούπολη», 
δήλωσε η εκπρόσωπος του Συλλόγου που θε-
ωρεί ότι είναι αντιφατικό για το πανεπιστήµιο 
να συµµετάσχει στην εκστρατεία Respect Now 
Always των Πανεπιστηµίων και στην έρευνα 
της Αυστραλιανής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων για την σεξουαλική παρενόχληση, 
επιτρέποντας παράλληλα στον κ. Bester να συ-
νεχίσει να παρευρίσκεται στην πανεπιστηµιού-
πολη.

Τηλεφώνησε στην αστυνοµία από το µπάνιο για να καταγγείλει διάρρηξη 

Ο πρώην επικεφαλής του υπουργείου Οικονοµικών απαιτεί 
πλήρη δηµόσια έρευνα για την τραπεζική εισφορά

Ένας αστυνοµικός που βρέθηκε πρώτος στη σκηνή 
µιας φρικτής δολοφονίας στο Μπρίσµπεϊν πίστε-
ψε ότι επρόκειτο για κάποια άρρωστη αποκριάτικη 
φάρσα, πριν συνειδητοποιήσει ότι κάποιος µαγεί-
ρευε τα αποµεινάρια της τρανσέξουαλ φίλης του.
Ο αξιωµατικός περιέγραψε τη ∆ευτέρα στο ∆ικα-
στήριο του Μπρίσµπεϊν πώς ο Μάρκους Βόλκε 
κλείδωσε έξω την αστυνοµία που διερευνούσε το 
πού βρισκόταν η Ινδονήσια φίλη του πριν αυτο-
τραυµατιστεί και δραπετεύσει από µια πίσω πόρτα.
∆ύο αστυνοµικοί διενήργησαν έλεγχο για τις συν-
θήκες διαβίωσης στην οικία της Τενερίφης, µετά 
από αναφορές για µια άσχηµη οσµή και αφού οι 
γείτονες του Βόλκε είχαν επισηµάνει την απουσία 
της 27χρονης ιερόδουλης πολυτελείας.
Ο Βόλκε είπε ότι έπρεπε να δέσει τα σκυλιά του 

αφήνοντας έξω από το σπίτι τους αστυνοµικούς, οι 
οποίοι στη συνέχεια ανακάλυψαν το πέλµα της κας 
Πρασέτγιο σε µια κατσαρόλα στο πάτωµα δίπλα σε 
µια λίµνη αίµατος, πριν εντοπίσουν τον Βόλκε νε-
κρό σε έναν βιοµηχανικό κάδο εκεί κοντά.
Ο αξιωµατικός Τέρι Ράιαν παρουσίασε στο δικα-
στήριο υλικό από τις κάµερες σώµατος των αστυ-
νοµικών Μακ Γουίνεϊ και Μπράιαν Ρέιντ, οι οποί-
οι ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στην τροµακτική 
σκηνή.
Ο ντετέκτιβ Τζόσουα Γουόλς δήλωσε νωρίτερα ότι 
ο Βόλκε είχε επισκεφθεί έναν γιατρό για άγχος, κα-
τάθλιψη και διαταραχή ύπνου δύο εβδοµάδες πριν 
από τον θάνατο του ζευγαριού και είχε υποβληθεί 
σε θεραπεία στο νοσοκοµείο Μπαλαράτ της Βικτώ-
ριας κατά την εφηβεία του.




