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Για δολοπλοκία κατηγορεί 
την κυβέρνηση και την FWA 
η αξιωµατική αντιπολίτευση

Η πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, 
Άννα Μπλάϊ, διέψευσε κατηγο-
ρηµατικά τους ισχυρισµούς ότι η 

ανάµειξη του οµοσπονδιακού υπουργού 
Εξωτερικών, Κέβιν Ραντ,  στην προ-
εκλογική εκστρατεία του πολιτειακού 
Εργατικού Κόµµατος, θα πυροδοτήσει 
εκ νέου τις φήµες ότι θα διεκδικήσει 
σύντοµα την αρχηγία από την πρωθυ-
πουργό Τζούλια Γκίλαρντ. Ο κ. Ραντ επι-
σκέφθηκε προχθές την έδρα του Μπρί-
σµπαν, Ashgrove, την οποία διεκδικεί 
ο αρχηγός του Κόµµατος Φιλελεύθερων 

Εθνικών, Κάµπελ Νιούµαν. Όπως εί-
ναι γνωστό, τις τελευταίες µέρες γίνεται 
λόγος για διεκδίκηση της αρχηγίας του 
Εργατικού Κόµµατος από τον κ. Ραντ, 
λόγω των φτωχών αποτελεσµάτων που 
έχει φέρει τελευταία η κα Γκίλαρντ στις 
δηµοσκοπήσεις. 

Η κα Μπλάϊ όµως υποστήριξε ότι η 
ανάµειξη του κ. Ραντ στην προεκλογι-
κή εκστρατεία του πολιτειακού Εργα-
τικού Κόµµατος δεν σχετίζεται µε τις 
φήµες περί διεκδίκησης της αρχηγίας. 
«Ο κ. Ραντ, καθώς και ο Θησαυροφύλα-

κας Γουέϊν Σουάν, αλλά και άλλοι οµο-
σπονδιακοί πολιτικοί, ενισχύουν την 
προεκλογική µας εκστρατεία για ένα και 
µόνο σκοπό: να επανεκλεγεί το Εργατι-
κό Κόµµα στο Κουίνσλαντ», τόνισε χα-
ρακτηριστικά η κα Μπλάϊ. Στο µεταξύ, 
δηµοσκόπηση που έγινε σε παναυστρα-
λιανή κλίµακα, αποκαλύπτει ότι το 51% 
των ψηφοφόρων του Κουίνσλαντ και το 
74% των ψηφοφόρων των υπόλοιπων 
πολιτειών της χώρας, πιστεύουν ότι η 
κα Μπλάϊ κάνει «καλή» και «πολύ καλή» 
δουλειά στην ηγεσία της πολιτείας.

Για δολοπλοκία στην υπόθε-
ση του Εργατικού Βουλευτή 
Κρεγκ Τόµσον, κατηγορεί την 

κυβέρνηση Γκίλαρντ και την υπη-
ρεσία Fair Work Australia (FWA) 
η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση, 
επικαλούµενη το περιεχόµενο νέων 
εγγράφων που είδαν το φως της 
δηµοσιότητας. Από την πλευρά της 
όµως, η κυβέρνηση Γκίλαρντ τόνισε 
ότι έχει συζητηθεί στο παρελθόν το 
περιεχόµενο επικοινωνίας που είχε 
στέλεχος του υπουργείου Εργασι-
ακών Σχέσεων µε την ∆ιευθύντρια 
Επικοινωνιών του FWA, Τζούντι 
Χιουζ. Συγκεκριµένα, τον περασµέ-
νο Αύγουστο ο κ. Ρις Ντέϊβις, υπάλ-
ληλος του γραφείου του υπουργού 
Εργασιακών Σχέσεων Κρις Έβανς, 

έστειλε email στην κα Χιουζ, στο 
οποίο την ρωτάει αν αληθεύουν οι 
καταγγελίες που είχε κάνει το τηλε-
οπτικό κανάλι 7 κατά του βουλευτή 
Κρεγκ Τόµσον. Ακολούθησε ανταλ-
λαγή emails όπου ανταλλάχθηκαν 
πληροφορίες για την πορεία που 
ακολουθούσε η όλη υπόθεση, µε έµ-
φαση στη δηµοσιότητα που έδιναν 
τα µέσα ενηµέρωσης. 

Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευ-
σης, Κρίστοφερ Πέιν, υποστηρίζει 
ότι τα emails αυτά αποκαλύπτουν 
κάποια συνωµοσία ανάµεσα στην 
κυβέρνηση και την FWA στην υπό-
θεση Τόµσον, ενώ η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ δηλώνει ότι οι επαφές που 
είχε µε την εν λόγω υπηρεσία έγιναν 
γνωστές προ πολλού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΡΕΓΚ ΤΟΜΣΟΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνουν 8ήμερη εκδρομή στη ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, 

Auckland, Rotorua, Wellington, Picton, Christchurch.
Aναχώρηση Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 8πμ από τα Coles Earlwood με λεωφορεία για το αεροδρόμιο.

Απαραίτητα διαβατήρια, Πλούσιο πρόγραμμα. Τιμή μόνο $1995 περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, εισιτήρια, δίκλινα δωμάτια για 
ανδρόγυνο σε ξενοδοχείο, δικό τους δωμάτιο πρωϊνό, βραδυνό φαγητό, περιήγηση με πολυτελέστατα λεωφορεία, πληρωμένα και τα αξιοθέατα. 

Επιτελούμε κοινωνικό έργο, ψυχαγωγία. Δεν κάνουμε διακρίσεις από όποιο χώρο της Ελλάδας και αν κατάγεστε.
Κλέιστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλή διοργάνωση. Με μια προκαταβολή. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται.
Επισκεφθείτε τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley (γωνία Princes St). Tηλ. 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη.
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Ο κ. Κρεγκ Τόµσον

Στην προεκλογική εκστρατεία 
της κυβέρνησης Μπλάϊ 
ο ΥΠΕΞ Κέβιν Ραντ




