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Tην απόλυτη υποστήριξή 
του στην κυβέρνηση Γκί-
λαρντ επανέλαβε χθες ο 

ανεξάρτητος βουλευτής, Τόνι 
Γουίνδσορ, ο οποίος παράλληλα 
χαρακτήρισε τον αρχηγό της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης «µικρό 
ανθρωπάκι».

Ο κ. Άµποτ είχε προκαλέσει 
προηγουµένως τον κ. Γουίνδσορ 
και τον επίσης ανεξάρτητο βου-

λευτή, Ροµπ Όακσοτ, να εκφρά-
σουν δηµόσια τη θέση τους απέ-
ναντι στην κυβέρνηση Γκίλαρντ, 
µετά την αναµέτρηση της πρω-
θυπουργού µε τον Κέβιν Ραντ 
για την αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος. «Οι κ.κ. Γουίνδσορ 
και Όακσοτ στηρίζουν τη σηµε-
ρινή κυβέρνηση µειοψηφίας της 
κας Γκίλαρντ. Έχουν όµως το 
δικαίωµα να εκφράσουν ανοι-

κτά τη θέση τους απέναντι στη 
σηµερινή κυβέρνηση, µετά τα 
πρόσφατα δραµατικά γεγονότα 
για την αρχηγία του κόµµατος», 
δήλωσε στους δηµοσιογράφους 
ο κ. Άµποτ. Η απάντηση του κ. 
Γουίνδσορ ήταν: «∆εν θα επι-
τρέψω σε ένα µικρό ανθρωπάκι 
να µε προσβάλει. Η σηµερινή 
κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την 
απόλυτη υποστήριξή µου».

Aναβολή µέχρι τις 13 
Μαρτίου πήρε η δίκη του 
µεγάλου λαθρέµπορου 

ναρκωτικών, Τόνι Μόκµπελ, 
ο οποίος την Κυριακή υπέστη 
καρδιακό επεισόδιο στις φυλα-
κές της Μελβούρνης όπου κρα-
τείται.

Ο ∆ρ Άντριου Μακάϊσακ, 
επικεφαλής του καρδιολογι-
κού τµήµατος του Νοσοκοµείου 
Σεντ Βίνσεντ, επιβεβαίωσε χθες 
την πληροφορία ότι ο Μόκµπελ 

υπέστη ελαφρύ καρδιακό επει-
σόδιο, λόγω στένωσης µιας αρ-
τηρίας. Ο ∆ρ Μακάϊσακ δήλωσε 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, όπου 
θα άρχιζε τη ∆ευτέρα η δίκη του 
Μόκµπελ, ότι ο κατάδικος θα 
πρέπει να µείνει στο νοσοκο-
µείο για λίγες µέρες ακόµη.

Να σηµειωθεί ότι ο Μόκµπελ 
εκµεταλλευόµενος ένα «παρά-
θυρο» του νόµου προσέφυγε 
στην δικαιοσύνη και υποστη-
ρίζει τώρα ότι είναι αθώος. Ο 

ίδιος µπορεί αρχικά να απο-
δέχθηκε την ενοχή του για δι-
ακίνηση ναρκωτικών και να 
απέφυγε τη δίκη, ωστόσο όπως 
έγινε γνωστό τώρα ορισµένοι 
αστυνοµικοί έκαναν έγγραφες 
καταθέσεις χωρίς να ορκιστούν. 
Συνεπώς αυτές οι καταθέσεις 
νοµικά δεν έπρεπε να ληφθούν 
υπ’ όψη και έτσι ο Μόκµπελ θέ-
λει τώρα να παραστεί ενώπιον 
της δικαιοσύνης υποστηρίζο-
ντας την αθωότητά του. 

O πρώην πρωθυπουργός της 
Ν.Ν.Ουαλίας, Μποµπ Καρ, 
διέψευσε κατηγορηµατικά τις 

πληροφορίες ότι εξετάζει το ενδεχό-
µενο να εισέλθει στην οµοσπονδιακή 
πολιτική σκηνή, αντικαθιστώντας τον 
Μαρκ Αρµπίµπ στην Γερουσία.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
ανάφεραν ότι ανώτατα στελέχη της 
∆εξιάς παράταξης του Εργατικού 
Κόµµατος πλησίασαν τον κ. Καρ και 
του πρότειναν την θέση του Μαρκ 
Αρµπίµπ στη Γερουσία, καθώς και το 
υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Καρ διετέλεσε πρωθυπουρ-

γός της Ν.Ν.Ο. από το 1995 µέχρι 
το 2005 και συνεχίζει να είναι ενερ-
γό µέλος του Εργατικού Κόµµατος. 
Όµως, απέρριψε κατηγορηµατικά το 
ενδεχόµενο να εισέλθει στην οµο-
σπονδιακή πολιτική του τόπου.

Το υπουργείο Εξωτερικών πάντως, 
διεκδικούν τόσο ο υπουργός Άµυ-
νας, Στίβεν Σµιθ όσο και ο υπουργός 
Εµπορίου, Κρεγκ Έµερσον. Χθες ανα-
φέρθηκε ως υποψήφια και η πρώην 
πολιτειακή πρωθυπουργός, Κριστίνα 
Κενίλι, η οποία όµως δήλωσε αργό-
τερα ότι δεν την ενδιαφέρει η θέση 
του κ. Αρµπίµπ στη Γερουσία.

Aύξηση 5% στα ασφάλιστρα 
υγείας, πρόκειται να σηµειω-
θεί από τον Απρίλιο αυτού του 

χρόνου. Την αύξηση αυτή ενέκρινε η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση σε 24 από 
τις 34 ιδιωτικές εταιρίες ασφάλειας 
υγείας, ενώ σύµφωνα µε την υπουργό 
Υγείας, Τάνια Πίλµπερσεκ, την ίδια 
στιγµή θα µειωθούν τα ασφάλιστρα 
υγείας επτά εταιριών. Να σηµειωθεί 

ότι από τον Ιούλιο τίθεται σε εφαρµο-
γή και το πόθεν έσχες των Αυστραλών 
που διεκδικούν την επιστροφή του 
30% που δίνει η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση στα ασφάλιστρα υγείας. Την 
επιστροφή αυτή θα δικαιούνται όλα 
τα άτοµα µε εισόδηµα το οποίο δεν θα 
ξεπερνά τις $83,000 τον χρόνο και 
για τις οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα 
που δεν θα ξεπερνά τις $166,000.

Πρώην παίκτης ενός τηλεο-
πτικού ριάλιτι σόου, οµο-
λόγησε ότι µαχαίρωσε και 

τραυµάτισε σοβαρά την πρώην 
φίλη του, µε σκοπό να την δο-
λοφονήσει. Ο 32χρονος Τζόελ 
Μπετς, πρώην παρουσιαστής του 
τηλεοπτικού δικτύου Foxtel και 
πρώην παίκτης του γνωστού ρι-

άλιτι σόου «Australian Survivor”, 
οµολόγησε την ενοχή του στην 
κατηγορία της απόπειρας δολοφο-
νίας της πρώην φίλης του Σαµάν-
θα Χόλαντ, στο διαµέρισµά τους 
στο προάστιο Τσίπεντεϊλ στις 17 
Απριλίου 2010. Ο Μπετς προφυ-
λακίστηκε και  η καταδίκη του θα 
ανακοινωθεί στις 27 Απριλίου.

Ιατροδικαστική έρευνα για να εξακρι-
βωθούν τα αίτια του θανάτου ενός 
Ιρανού αιτούντος άσυλο που βρι-

σκόταν στο κρατητήριο του Βίλαγουντ, 
ζητά η οικογένεια του αποθανόντος.Ο 
44χρονος άντρας, το όνοµα του οποί-
ου δεν δόθηκε στη δηµοσιότητα αλλά 
ήταν γνωστός ως Αλί, είχε µεταφερ-
θεί στο Νοσοκοµείο του Λίβερπουλ το 

περασµένο Σάββατο, όταν ένιωσε πό-
νους στο στήθος. Ο 44χρονος πέθανε 
τις πρωϊνές ώρες της ∆ευτέρας. ∆ηµο-
σιογραφικές πληροφορίες ανάφεραν 
χθες ότι ο αποθανών είχε έρθει στην 
Αυστραλία τον Απρίλιο του 2010 και 
ζήτησε άσυλο, εφόσον στη χώρα του 
καταζητείτο για συµµετοχή σε προ-
δηµοκρατικές διαδηλώσεις.
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ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ «ΜΙΚΡΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Τόνι Γουίνδσορ.

Ο πρώην πρωθυπουργός 
της Ν.Ν.Ο., Μποµπ Καρ.




