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Ο ανασχηµατισµός δεν έγινε 
για να προστατεύσει τη θέση της

Ο άντρας που κατηγορείται 
για υπεξαίρεση $16 εκα-
τοµµυρίων από το υπουρ-

γείο Υγείας του Κουίνσλαντ, 
συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νο-
σοκοµείο του Μπρίσµπαν. Χθες 
η αστυνοµία άσκησε εναντίον 
του ποινική δίωξη για απάτη.
Ο 36χρονος Hohepa Morehu 

Barlow, γνωστός επίσης µε το 
όνοµα Joel Barlow, βρίσκεται 
στο νοσοκοµείο υπό τη συνεχή 
παρακολούθηση της αστυνοµί-
ας. Άνδρες της αστυνοµίας τον 
βρήκαν αναίσθητο την Τρίτη το 
πρωί στο πολυτελέστατο διαµέ-
ρισµά που διατηρούσε στην πε-
ριοχή New Farm.

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρ-
νηση υποστηρίζει ότι θα 
αποσύρει όσους στρατιώ-

τες της βρίσκονται, προς το πα-
ρόν, στο Αφγανιστάν, νωρίτερα 
από το 2014, οπότε και επρόκει-
το να αποχωρήσουν, σύµφωνα 
µε το αρχικό σχέδιο.

Βασικός λόγος για τον οποίο 
η ηγεσία της χώρας οδηγήθηκε 
σε µια τέτοια απόφαση ήταν το 
υψηλό ποσοστό νεκρών στρατι-
ωτών, το τελευταίο διάστηµα, το 
οποίο όλο και ανεβαίνει, ανέφε-
ρε το πρακτορείο Reuters. 

Οι Αυστραλοί στρατιώτες 
παραµένουν στην περιοχή της 
Uruzgan, στα νότια τού Αφγανι-
στάν, µε κύρια υποχρέωσή τους 
να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους 
στρατιώτες.

Ο υπουργός Άµυνας της Αυ-
στραλίας τόνισε, σχετικά, ότι 
δεν σκοπεύουν ούτε να βια-
στούν - για την απόσυρση των 
στρατιωτών τους - ούτε και να 
καθυστερήσουν, κινούµενοι 
σε απόλυτο συντονισµό µε τις 

ανάγκες που ανακύπτουν και 
ζητήµατα καίρια, όπως αυτό της 
ασφάλειας του στρατού.

Η Αυστραλία είναι σύµµαχος 
των ΗΠΑ και στο Αφγανιστάν 
βρίσκονται περίπου 1.550 στρα-
τιώτες της.

Με τον πιο κατηγορηµα-
τικό τρόπο διέψευσε η 
Πρωθυπουργός Τζού-

λια Γκίλαρντ τους ισχυρισµούς 
της Οµοσπονδιακής Αντιπολί-
τευσης, ότι ο ευρύς ανασχηµα-
τισµός στον οποίο προέβη την 
Τρίτη στο υπουργικό της Συµ-
βούλιο, έγινε µε το σκεπτικό να 
προστατεύσει την αρχηγία της.

Η ίδια πάντως υποστήριξε ότι 
ο ανασχηµατισµός έγινε για να 

δώσει στην κυβέρνησή της την 
τονωτική ένεση που χρειάζεται 
ενόψει του νέου έτους. 

Να σηµειωθεί ότι ο αριθµός 
των γυναικών στο νέο υπουρ-
γικό Συµβούλιο αυξήθηκε από 
4 σε 5, κάτι που συµβαίνει για 
πρώτη φορά στην ιστορία της 
χώρας.  Για πρώτη φορά επίσης 
η Γενική Εισαγγελία ανατέθηκε 
σε γυναίκα και συγκεκριµένα 
στην κα Νίκολα Ρόξον. 

«Θα είναι η πρώτη γυναίκα 
στην ιστορία της χώρας που 
αναλαµβάνει αυτό το πόστο 
και είµαι βέβαιη ότι θα εκπλη-
ρώσει στο ακέραιο τα νέα της 
καθήκοντα», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά για την κα Ρόξον η 
Πρωθυπουργός. 

Στο υπουργικό Συµβούλιο 
αναρριχήθηκε και η Τάνια Πίλ-
µπερσεκ, η οποία ανέλαβε το 
υπουργείο Υγείας.

∆ΗΛΩΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ

Ποινική δίωξη σε 36χρονο για υπεξαίρεση 
$16 εκατομμυρίων από το υπουργείο Υγείας

Νωρίτερα από το 2014 αποσύρει η Αυστραλία 
τα στρατεύματά της από το Αφγανιστάν

Η νέα Γενική Εισαγγελέας 
της Αυστραλίας, 
Νίκολα Ρόξον




