
O ΚόσμοςWEDNESDAY 21 MARCH 2012 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ6

Η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ αρνήθηκε να 
σχολιάσει τις τελευταίες 

εξελίξεις στην υπόθεση του Εργα-
τικού βουλευτή, Κρεγκ Τόµσον, 
τονίζοντας ότι αρνείται να κάνει 
δηλώσεις σε µια υπόθεση που 
θα καταλήξει στο οµοσπονδιακό 
∆ικαστήριο.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Τόµ-

σον κατηγορείται ότι το 2005 
όταν ήταν Γραµµατέας του Συν-
δικάτου Υπηρεσιών Υγείας, χρη-
σιµοποίησε την πιστωτική κάρτα 
της υπηρεσίας του πέντε φορές 

προκειµένου να πληρώσει συ-
νοδούς οίκου ανοχής. Τα τηλε-
φωνήµατα σε δύο περιπτώσεις, 
λέγεται ότι έγιναν από το κινητό 
του τηλέφωνο. Σε µία από τις πέ-
ντε «παραγγελίες» που έκανε στον 
οίκο ανοχής, αναφέρεται ότι πλή-
ρωσε - από την κάρτα της υπηρε-
σίας του - $2.475, γεγονός που 
οδηγεί τους επικριτές του στο συ-
µπέρασµα ότι «τουλάχιστον µία 
φορά ήταν στην παρέα και άλλα 
άτοµα».  Ο κ. Τόµσον διατείνεται 
ότι είναι αθώος, ισχυριζόµενος 
ότι κάποιος άλλος χρησιµοποίη-

σε την πιστωτική του κάρτα. 
Εις βάρος του Τόµσον είναι και 

το ότι µέσα σε πέντε χρόνια, από 
την ίδια κάρτα, έκανε αναλήψεις 
από ATM ύψους $100.000. Αν 
ο Τόµσον, βρεθεί ένοχος των κα-
τηγοριών που του προσάπτονται 
θα πρέπει να παραιτηθεί. Μαζί 
του κατηγορούνται άλλα δύο 
άτοµα, που θα παρουσιαστούν 
στο οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο 
κατηγορούµενα για οικονοµικές 
ατασθαλίες. Η κα Γκίλαρντ τόνισε 
ότι δεν σχολιάζει υποθέσεις που 
βρίσκονται στα δικαστήρια.

Νέα ταξιδιωτική οδηγία 
εξέδωσε το αυστραλιανό 
υπουργείο Εξωτερικών 

για την Ινδονησία, µετά τις προ-
χθεσινές εφόδους της ειδικής 
αντιτροµοκρατικής µονάδας 
της αστυνοµίας της χώρας, που 
είχαν σαν αποτέλεσµα να σκο-
τωθούν πέντε άτοµα, τα οποία 
φέρονται ότι ήταν ύποπτα για το 
σχεδιασµό επιθέσεων στο δηµο-
φιλές τουριστικό θέρετρο Μπα-
λί. Η αντιτροµοκρατική µονάδα, 
η οποία ονοµάζεται Απόσπασµα 
88, έκανε εφόδους σε δύο ση-
µεία στο Μπαλί, σε µία τοποθε-

σία στην πρωτεύουσα Ντένπα-
σαρ και µία σε ένα ξενοδοχείο 
στη Σάνουρ.

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν στο 
ξενοδοχείο στη Σάνουρ, µια πε-
ριοχή ιδιαίτερα δηµοφιλή για 
τους ξένους τουρίστες, και δύο 
στην τοποθεσία στην Ντένπα-
σαρ. Χθες επιβεβαιώθηκε ότι 
ένας από τους νεκρούς, ήταν 
στενός συνεργάτης του καταδι-
κασθέντος τροµοκράτη, Αµπού 
Μπακάρ Μπασίρ.

Το Αυστραλιανό Πρακτορείο 
Ειδήσεων ανέφερε, επικαλούµε-
νο την ινδονησιακή αστυνοµία, 

ότι οι επιδροµές συσχετίζονται 
και ότι οι ύποπτοι οι οποίοι σκο-
τώθηκαν αντιστάθηκαν στη σύλ-
ληψη ή αποπειράθηκαν να δια-
φύγουν. Και στις δύο τοποθεσίες 
βρέθηκαν όπλα και πυροµαχικά, 
πάντως ο εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας Χάριαντι απέφυγε να δι-
ευκρινίσει εάν ανακαλύφθηκαν 
επίσης εκρηκτικά. Το αυστραλι-
ανό υπουργείο Εξωτερικών κα-
λεί τους Αυστραλούς πολίτες να 
αποφύγουν να ταξιδέψουν στην 
Ινδονησία, εφόσον υπάρχει µε-
γάλος κίνδυνος για τροµοκρατι-
κή επίθεση.

Ο πολυσυζητούµενος φόρος 
στα υπερκέρδη της εξο-
ρυκτικής βιοµηχανίας της 

χώρας, πέρασε προχθές βράδυ 
το τελευταίο του εµπόδιο, εφόσον 
υπερψηφίστηκε και στη Γερου-
σία. Το νοµοσχέδιο για την επι-

βολή φόρου 30% στα υπερκέρδη 
των µεταλλευτικών, πέρασε µε 
38 ψήφους υπέρ και 32 κατά. Το 
νοµοσχέδιο τώρα πάει στη Γενική 
Κυβερνήτη της χώρας, Κουέντιν 
Μπράις, για βασιλική έγκριση. 
Η κυβέρνηση Γκίλαρντ σκοπεύει 

να διαθέσει $11 δις από τα έσοδα 
του φόρου, στα επόµενα τρία χρό-
νια, για την αύξηση της υποχρε-
ωτικής εισφοράς των εργοδοτών 
στο εφάπαξ των εργαζοµένων και 
την µείωση κατά 1% στον φόρο 
µικρών επιχειρήσεων.

∆εν σχολιάζει την υπόθεση Τόµσον
η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ

Ταξιδιωτική οδηγία για την Ινδονησία 
εξέδωσε η Αυστραλία

Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Ο Εργατικός βουλευτής, 
Κρεγκ Τόµσον.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
(Coaching College)

360 Homer St. EARLWOOD – 175 Alison Rd. RANDWICK
9314 5550 – 0412 645 615

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ για τις τάξεις 11 και 12.

Άριστα αποτελέσματα κάθε χρόνο στο HSC (από το 1983)
Διδάσκει προσωπικά ο καθηγητής κος  Άγγελος Καθρεπτάκης,

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Lecturer στο UNSW. 13
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ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΑΒΛΙΟΥ

Διαγωνισμός ΤΑΒΛΙ κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ βράδυ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Στο τέλος του διαγωνισμού θα δοθούν κύπελλα και βραβεία

Καλέστε τους: Ari 0403 000 910 ή Marissa 0401 953 565
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∆όθηκε το πράσινο φως 
στον φόρο 30% στα υπερκέρδη 
της εξορυκτικής βιοµηχανίας


