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O αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, υποστηρίζει ότι ο 

φόρος ρύπανσης της κυβέρνη-
σης Γκίλαρντ πολύ πιθανόν να 
είναι αντισυνταγµατικός. Ο κ. 
Άµποτ τόνισε τα ανωτέρω, σχο-
λιάζοντας την απόφαση του µεγι-
στάνα ορυχείων του Κουίνσλαντ, 
Κλάϊβ Πάλµερ, να καταφύγει στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο ενάντια του 
φόρου. «Είµαι βέβαιος ότι υπάρ-

χουν κάποια ερωτηµατικά σε ότι 
αφορά στην επιβολή του φόρου 
ρύπανσης. Αρχικά πρέπει να 
πω ότι βάσει του Συντάγµατος, 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν 
µπορεί να φορολογεί τις πολιτεί-
ες. Ο φόρος αυτός, όπως όλοι 
γνωρίζουµε, θα πληρώνεται από 
τις πολιτείες», τόνισε ο κ. Άµποτ.

Να αναφερθεί ότι ο Κλάϊβ 
Πάλµερ διατείνεται ότι έχει πάρει 
νοµικές συµβουλές που υποστη-

ρίζουν ότι οι νόµοι που πέρασαν 
τον περασµένο Νοέµβριο στη 
Βουλή για την επιβολή φόρου 
στις εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα, είναι όντως αντισυνταγ-
µατικές. Πάντως, ο Θησαυροφύ-
λακας Γουέϊν Σουάν κατηγόρησε 
τον µεγιστάνα ορυχείων του Κου-
ίνσλαντ ότι χρησιµοποιεί τα 
πλούτη του για να δηµιουργήσει 
ανεπιθύµητες καταστάσεις στην 
αυστραλιανή κοινωνία.

Aνώτατο στέλεχος της οµο-
σπονδιακής κυβέρνησης 
υπογράµµισε ότι ο νέος 

υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ 
Καρ, υποστηρίζει την πρωθυ-
πουργό Τζούλια Γκίλαρντ 200% 
και ότι είναι πολύ νωρίς για να 
ισχυριστεί κανείς ότι κάποια 
µέρα θα αναλάβει την αρχηγία 
του κόµµατος.

Πρόκειται για τον υπουργό 
Επικοινωνιών, Ευρυζωνικού 
∆ικτύου και Ψηφιακής Οικονο-
µίας, γερουσιαστή Στίβεν Κόν-
ροϊ, ο οποίος κλήθηκε χθες να 
σχολιάσει τους ισχυρισµούς ότι 

ο κ. Καρ θα αναλάβει κάποια 
µέρα την αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος. «Η είσοδος του κ. 
Καρ στο υπουργικό Συµβούλιο 
έχει ενισχύσει σηµαντικά την 
κυβέρνηση Γκίλαρντ και αυτό 
ήταν φανερό στην επίθεση που 
εξαπέλυσε ο νέος υπουργός 
Εξωτερικών στη Βουλή, εναντί-
ον του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης Τόνι Άµποτ, 
τον οποίο χαρακτήρισε «µίζερο 
υπνωτιστή σε ένα παραµελη-
µένο τσίρκο». «Ο Μποµπ Καρ 
υπήρξε ανέκαθεν για µένα ένας 
Εργατικός ήρωας που σίγουρα 

έχει ενισχύσει την κυβέρνηση 
σηµαντικά. Όµως είναι πολύ 
νωρίς για να πούµε ότι ο χα-
ρισµατικός αυτός πολιτικός θα 
αναλάβει κάποια µέρα την αρ-
χηγία του Εργατικού Κόµµατος», 
τόνισε ο κ. Κόνροϊ και κατέληξε:

«Ο Μποµπ είναι απόλυτα ικα-
νοποιηµένος που βρίσκεται στη 
Γερουσία, απόλυτα ικανοποιη-
µένος που ανέλαβε το υπουρ-
γείο Εξωτερικών και απόλυτα 
ικανοποιηµένος να βρίσκεται 
στο πλευρό της πρωθυπουργού, 
την οποία υποστηρίζει 200%», 
υπογράµµισε ο κ. Κόνροϊ.

Στο Νοσοκοµείο της Καµπέ-
ρας εισήχθηκε µε σκω-
ληκοειδίτιδα ο Εργατικός 

βουλευτής, Κρεγκ Τόµσον.
Ο βουλευτής πήγε µόνος του 

στο νοσοκοµείο το πρωί της Τε-
τάρτης µε φοβερούς κοιλιακούς 
πόνους. Ο κ. Τόµσον, όπως εί-
ναι γνωστό, βρίσκεται στο επί-
κεντρο έρευνας που διεξάγει η 
υπηρεσία Fair Work Australia 
στις καταγγελίες που έγιναν ενα-
ντίον του για κακοδιαχείριση 
της υπηρεσιακής του πιστωτικής 
κάρτας, όταν διατελούσε Γενι-
κός Γραµµατέας του Συνδικάτου 
Υπηρεσιών Υγείας από το 2002 
µέχρι το 2007. Κατηγορείται 

δε ότι το 2005, χρησιµοποίησε 
πέντε φορές υπηρεσιακή πιστω-
τική κάρτα για να αγοράσει τις 
υπηρεσίες γραφείου συνοδών. 
Σε µία από αυτές, πλήρωσε 
2.475 δολάρια. Ο Τόµσον ισχυ-
ρίζεται ότι κάποιος άλλος χρη-
σιµοποίησε την πιστωτική του 
κάρτα. Όµως, σε δύο περιπτώ-
σεις βρέθηκαν αποδείξεις µε την 
υπογραφή του, ενώ φέρεται να 
έκανε µία «παραγγελία» από το 
κινητό του τηλέφωνο. 

Από την έρευνα προέκυψε, 
επίσης, ότι ο Τόµσον προχώ-
ρησε µέσα σε µία πενταετία σε 
αναλήψεις $100.000 από την 
ίδια κάρτα. 

Αντισυνταγματικός ο φόρος ρύπανσης;

Φήµες περί ανάληψης από τον Μποµπ Καρ
της αρχηγίας του Εργατικού Κόµµατος 

Στο νοσοκοµείο µε σκωληκοειδίτιδα 
ο βουλευτής Κρεγκ Τόµσον
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Εορτάζοντας την εβδομάδα των ηλικιωμένων

 Τμήματα για την υγεία των ηλικιωμένων
          Ημερομηνία: Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

      Ώρα: 11.00 π.μ. μέχρι 1.00 μ.μ.
Τόπος: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νοτίου Ουαλίας

(206-210 Lakemba St., Lakemba)

Θέματα προς συζήτηση:
Καλή διατροφή

Τεχνική ελαφρών ασκήσεων
Ενεργητική Διανοητική Υγεία

Θετική Κοινωνική αλληλεπίδραση

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων 
παρακαλώ επικοινωνήσατε 

με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλίας 

και ζητήσετε την Ντομινίκ Τζώρτζ ή την Ελίζα Κάλλη 
στον αριθμό 02 97406022.

*The NSW Government Family and Community Services support this event 14
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ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΦΥΓΕ Ο ΚΛΑΪΒ ΠΑΛΜΕΡ 

Ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.


