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11 χρόνια στον ζηλιάρη σύζυγο 
που προσπάθησε να προσλάβει εκτελεστή 
για να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του

Η νεαρότερη CEO της Αυστραλίας είναι µια 16χρονη Ελληνίδα

Ένας ζηλότυπος πρώην σύζυγος 
που προσπάθησε να προσλάβει 
εκτελεστή για να σκοτώσει την 
πρώην σύζυγό του, τιµωρήθη-
κε µε φυλάκιση έντεκα ετών. Ο 
53χρονος άνδρας, του οποίου 
το όνοµα δεν δόθηκε στην δη-
µοσιότητα, κρίθηκε ένοχος από 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Νό-
τιας Αυστραλίας για τις απειλές 
εναντίον της πρώην γυναίκας 
του και το σχεδιασµό της δολο-
φονίας της. Στο δικαστήριο µάρ-
τυρες κατέθεσαν ότι ο 53χρονος 
αποφάσισε να πληρώσει έναν 
εκτελεστή µε 20,000 δολάρια 
όταν έµαθε ότι τον Νοέµβριο του 
2014 η πρώην σύζυγος του ξε-
κίνησε µια νέα σχέση και έµεινε 
έγκυος. Ο δικαστής επβεβαίωσε 
ότι η σχέση του είχε τελειώσει µε 
τη σύζυγό του, από τότε που της  
επιτέθηκε το 2013. «Η συµπερι-
φορά σας δεν ήταν παρορµητική, 
αλλά προσχεδιάσατε το έγκληµα 
σας”, είπε ο δικαστής στον κα-
τηγορούµενο. Ο 53χρονος ήρθε 
σε επαφή µε συµµορία µοτοσυ-
κλετιστών αναζητώντας καποιον 
πρόθυµο να δολοφονήσει τη γυ-
ναίκα του και µάλιστα είχε προ-
ωθήσει τον αριθµό του κινητού 

του τηλεφώνου σε άτοµα µιας 
συµµορίας µοτοσικλετών. Είχε 
µάλιστα προσλάβει ιδιωτικούς 
ερευνητές για να εντοπίσει την 
πρώην σύζυγό του. Όταν αυτό 
συνέβη έρχισε να της αποστέλει 
απειλητικά γραπτά µηνύµατα στα 
οποία την αποκαλούσε πόρνη. 
Της έγραφε επίσης ότι σκόπευε 
να την σκοτώσει µαζί µε τον νέο 
σύντροφο της.  Σαν να µην έφτα-
ναν τα παραπάνω, ο ζηλιάρης 
πρώην σύζυγος δηµιούργησε και 
προφίλ στα κοινωνικά µέσα ενη-

µέρωσης όπου δηµοσίευε γυµνές 
φωτογραφίες από την πρώην 
σύζυγό του. Το 2014, ο άνδρας 
συνελήφθη λίγο πριν καταβάλει 
τα 20.000 δολάρια στον επίδοξο 
δολοφόνο. Σε µήνυµα που είχε 
στείλει στον ενδιάµεσο που του 
έκλεισε τη δουλειά ανέφερε ότι 
η τιµή ήταν καλή. Ο δικαστής 
Stanley είπε ότι ο άνδρας συνε-
λήφθη πριν από την καταβολή 
των χρηµάτων. Το δικαστήριο 
τον καταδίκασε σε 11 χρόνια 
φυλάκισης.

«∆ουλεύω σκληρά για να είµαι ανεξάρτητη» λέει η Αλε-
ξάνδρα Κιτίνα που δηµιούργησε την πρώτη της εται-
ρεία από το δωµάτιο του σπιτιού της σε ηλικία µόλις 
11 ετών!
Μπορεί να είναι µόλις 16 ετών, όµως η Αλεξάνδρα 
Κιτίνα έχει ήδη κατακτήσει τον επιχειρηµατικό κόσµο 
της Αυστραλίας.
Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, η έφηβη που έλκει την 
καταγωγή της από την Λήµνο και το Καστελόριζο, έχει 
ήδη στο ενεργητικό της δύο επιτυχηµένες εταιρίες, 
ενώ θεωρείται πλέον η νεότερη διευθύνουσα σύµβου-
λος (CEO) που δραστηριοποιείται στην Αυστραλία.
«Η ιδέα να µπω στον κόσµο των επιχειρήσεων ξεκί-
νησε όταν η µητέρα µου έχασε την δουλειά της και 
µέσα από τις αγωνίες και τις δυσκολίες που πέρασε, 
µε έκανε να αντιληφθώ και να συνειδητοποιήσω την 
ανάγκη του να είναι κανείς οικονοµικά ανεξάρτητος», 
είπε στην εφηµερίδα Νέος Κόσµoς η νεαρή επιχειρη-
µατίας, η οποία σε ηλικία µόλις 11 ετών δηµιούργησε 
την πρώτη της εταιρεία από το δωµάτιο του σπιτιού της 
ενώ η δεύτερη ήρθε πριν από περίπου δύο χρόνια.
«Αποφάσισα πως σε καµία περίπτωση δεν θα ήθελα 
να βρεθώ κι εγώ στη θέση της µητέρας µου κι έτσι 
ξεκίνησα το δικό µου ταξίδι µε απώτερο στόχο να δη-
µιουργήσω αλλά και να εξασφαλίσω µέσα από την 
δουλειά µου, την οικονοµική µου ανεξαρτησία χωρίς 
να εξαρτώµαι από άλλους» λέει.
Σύµφωνα µε τον Νέο Κόσµο, η Αλεξάνδρα έχει ήδη 
στο ενεργητικό της δύο εταιρίες ενώ το µεγάλο της 
όνειρο είναι να ταξιδέψει και να εργαστεί στα Ηνωµέ-
να Έθνη και µέσα από το φιλανθρωπικό της έργο να 
προσφέρει κι εκείνη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

αλλά και να εµπνεύσει τους νέους της γενιάς της να 
ξεκινήσουν τη δική τους περιπέτεια.
«Η πρώτη µου εταιρία old O.T.S (Outside The Square) 
ασχολείται µε το διαδικτυακό µάρκετινγκ ενώ η δεύτε-
ρη, που φέρει την ονοµασία HOPE Foundation, δρα-
στηριοποιείται στον τοµέα της ανακύκλωσης κόκκων 
καφέ, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 
προϊόντων απολέπισης» εξηγεί η Αλεξάνδρα ενώ απο-
καλύπτει ότι τα έσοδα από το δεύτερο της εγχείρηµα 
διατίθενται για την οικονοµική ενίσχυση µικρών παι-
διών που πέφτουν θύµατα σωµατεµπορίου στην πιο 
επικίνδυνη βιοµηχανική πόλη της Ινδίας, την Καλκού-
τα (Kolkata) καθώς και του µοναδικού νοσοκοµείου 
της περιοχής που τα φροντίζει. 
«Επισκέφθηκα την πόλη αυτή πριν από δύο χρόνια και 
µετά από όσα αντίκρισα αποφάσισα ότι έπρεπε κι εγώ 
να βοηθήσω τα παιδιά αυτά. Τότε ουσιαστικά γεννήθη-
κε η ιδέα της δεύτερης µου εταιρίας» εξηγεί η µαθήτρια 
της δεκάτης τάξης η οποία ξυπνά στις 6 το πρωί για να 
οργανώσει την ηµέρα της και να είναι συνεπής αφενός 
µε την δουλειά της και αφετέρου µε τα σχολικά της 
καθήκοντα. 
«Είναι σηµαντικό για µένα να µην παραµελώ σε κα-
µία περίπτωση το σχολείο µου και τις σπουδές µου, γι’ 
αυτό οργανώνω το χρόνο µου έτσι, ώστε να προλαβαί-
νω κατά την διάρκεια των διαλειµµάτων να εργάζοµαι, 
και ύστερα, κατά την διάρκεια της παράδοσης στην 
τάξη, προσπαθώ να τελειώνω τα µαθήµατα µου ούτως 
ώστε το βράδυ όταν επιστρέφω στο σπίτι να µπορώ να 
ασχοληθώ µε τις απαιτήσεις της δουλειάς». 
Σηµαντική αρωγός και υποστηρικτής κάθε προσπά-
θειάς της από την πρώτη κιόλας µέρα η µητέρα της 

νεαρής µαθήτριας, Lynne η οποία εργάζεται πλέον στις 
εταιρίες της κόρης της. 
«Για µένα η βοήθεια της µητέρας µου είναι σηµαντι-
κή και ουσιαστικά είναι εκείνη σε µεγάλο βαθµό που 
έδωσε την αφορµή να ξεκινήσουν όλα αυτά. Θεωρώ 
πως δεν πρέπει να αφήνουµε ποτέ την ηλικία και το 
φύλο να καθορίζουν την πορεία µας ή να γίνονται τρο-
χοπέδη των ονείρων µας. Άλλωστε ποτέ κανείς δεν 
µετάνιωσε για όσα έκανε, αλλά για όσα ονειρευόταν 
και λαχταρούσε αλλά τελικά δεν επιχείρησε ποτέ να 
κάνει» λέει η Αλεξάνδρα. 
Με µέντορες της τον βρετανό επιχειρηµατία Richard 
Branson και την Αυστραλή επιχειρηµατία και συγγρα-
φέα Lisa Messenger, η νεαρή µαθήτρια ετοιµάζεται 
ήδη για το τρίτο της εγχείρηµα που θα αφορά σε µια 
εκπαιδευτική πλατφόρµα για νέους που στοχεύουν να 
ασχοληθούν µε την εκκίνηση και διαχείριση των δι-
κών τους επιχειρήσεων, ενώ σε λίγες µέρες η νεαρή 
Ελληνίδα πρόκειται να γράψει και πάλι ιστορία ως η 
νεαρότερη ∆ιευθύνων Σύµβουλος CEO που θα συµµε-
τέχει στην φιλανθρωπική καµπάνια που διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο παναυστραλιανά και αφορά στην οικο-
νοµική αρωγή και ενίσχυση των αστέγων της χώρας. 
«Έχει επιλεγεί η πιο κρύα νύχτα του φετινού χειµώ-
να έτσι ώστε να συναισθανθούµε τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι συνάνθρωποι µας κατά τους χειµε-
ρινούς ειδικά µήνες και ελπίζω να καταφέρουµε µε την 
στήριξη όλων να συλλέξουµε όσο το δυνατόν περισ-
σότερα χρήµατα για να κάνουµε τη ζωή τους λίγο πιο 
εύκολη» καταλήγει η νεαρή επιχειρηµατίας.

Oργή µε τα σχόλια της  
επικεφαλής του «Ένα Έθνος»
Η Πωλίν Χάνσον θα πρέπει να ζητήσει 
συγνώµη για τα σχόλια της σχετικά µε 
τους µαθητές µε αναπηρίες, λέει η βου-
λευτής των Εργατικών Emma Husar

Θλιψη και οργή ανέφερε ότι αισθάνθηκε η βου-
λευτής των Εργατικών Emma Husar, µητέρα του 
10χρονου Μιτς, ενός παιδιού µε αυτισµό από 
τις δηλώσεις της Πωλίν Χάνσον. «∆εν υπάρχει 
χειρότερο συναίσθηµα στον κόσµο για έναν γο-
νιό», είπε η κα Χουσάρ που ασχολήθηκε µε την 
πολιτική όταν συνειδητοποίησε τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει όποιος µεγαλώνει ένα παιδί µε ειδι-
κές ανάγκες. «Είµαι απογοητευµένη που το 2017 
έχουµε ανθρώπους όπως η γερουσιαστής Χάνσον 
που κάνουν τέτοια σχόλια για τα αυτιστικά παιδιά 
και πιστεύουν ότι δεν µπορούν να είναι στα ίδια 
σχολεία µε άλλα παιδιά». Ο Μιτς διαγνώστηκε µε 
αυτισµό όταν ήταν18 µηνών και όπως αναφέρει 
η βουλευτής οι γιατροί της είχαν πει ότι “δεν θα 
µιλήσει ποτέ, και δεν θα µπορούσε να παίξει σε 
µια αθλητική οµάδα µε τους συνοµηλίκους του”.  
Τίποτα από αυτά δεν συνέβη είπε η κα Χουσάρ και 
τόνισε ότι τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες χρειάζο-
νται περισσότερη υποστήριξη.




