
Την αβεβαιότητά του στο 
πώς πρέπει η ομοσπονδι-
ακή βουλή να αντιμετωπί-

σει τον Κρεγκ Τόμσον, εξέφρασε 
χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής, 
Τόνι Γουίνδσορ. Να σημειωθεί 
ότι την Τρίτη η αξιωματική αντι-
πολίτευση κατέθεσε πρόταση με 
την οποία ζητούσε την αποβολή 
του κ. Τόμσον από τη Βουλή 
για 14 μέρες. Η πρόταση τελικά 
καταψηφίστηκε. Η κίνηση αυτή 
ήταν αποτέλεσμα της καταδικα-
στικής για τον κ. Τόμσον έκθε-
σης με τα πορίσματα της έρευνας 
που διενήργησε ο φορέας Fair 
Work Australia, στο Συνδικάτο 
Υπηρεσιών Υγείας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι 
ο κ. Τόμσον - που εγκατέλειψε 
πρόσφατα το Εργατικό Κόμμα 
- όταν διατελούσε Γραμματέ-
ας του Συνδικάτου Υπηρεσιών 
Υγείας, ξόδεψε περισσότερα 
από $500.000 από το ταμείο 
του συνδικάτου σε γυναίκες 
ελευθερίων ηθών, σε ταξίδια, 
σε πλουσιοπάροχα γεύματα και 
στην προεκλογική του εκστρα-
τεία όταν διεκδίκησε την βου-
λευτική έδρα Dobell.

Η έκθεση με τα πορίσμα-
τα της έρευνας στο Συνδικάτο 
Υπηρεσιών Υγείας, του οποίου 
ηγήθηκε ο κ. Τόμσον από το 
2002 μέχρι το 2007, αποτελεί-
ται από 1.100 σελίδες και κα-
τατέθηκε στην ομοσπονδιακή 
Βουλή το βράδυ της Δευτέρας.

Την πρόταση του Συνασπι-

σμού Φιλελεύθερων-Εθνικών 
για την αποβολή του από την 
Βουλή, καταψήφισε και ο κ. 
Γουίνδσορ, ο οποίος όμως 
δήλωσε χθες ότι «δεν νιώθει 
άνετα με το όλο θέμα». «Όλοι 
έχουν το δικαίωμα να θεωρού-
νται αθώοι μέχρι να κριθούν 
ένοχοι. Αλλά τα πορίσματα 
της έκθεσης είναι σοκαριστικά 
και ομολογώ ότι δεν είμαι βέ-
βαιος, αυτή τη στιγμή, για το 
πως πρέπει να αντιμετωπίσει 
η Βουλή τον κ. Τόμσον», τόνι-
σε ο ανεξάρτητος βουλευτής. 
Στο μεταξύ, η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα 
υποστηρίξει την κυβέρνηση της 
Ν.Ν.Ουαλίας αν αποφασίσει να 
διορίσει οικονομικό διαχειρι-
στή στο Συνδικάτο Υπηρεσιών 
Υγείας. Να σημειωθεί ότι την 
Τρίτη κατατέθηκε την Βουλή της 

Ν.Ν.Ο. πρόταση που δίνει στον 
υπουργό Οικονομικών, Γκρεγκ 
Πίαρς, την δύναμη να διορίζει 
διαχειριστή σε εργατικά συνδι-
κάτα όπου υπάρχουν υποψίες 
για οικονομικές ατασθαλίες. Η 
πρόταση αναμένεται να περά-
σει στην σημερινή συνεδρίαση 
της πολιτειακής βουλής.

Η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, τόνισε ότι δεν θέ-
λει να δει κεφάλαια εργατικών 
συνδικάτων να χρησιμοποι-
ούνται για οποιοδήποτε άλλο 
σκοπό εκτός από την προώ-
θηση των συμφερόντων των 
μελών τους. Η πρωθυπουργός 
όμως αρνήθηκε να σχολιάσει 
το πόρισμα της έρευνας του φο-
ρέα Fair Work Australia για τις 
δραστηριότητες του βουλευτή 
Κρεγκ Τόμσον όταν διατελούσε 
Γραμματέας του Συνδικάτου.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυ-
όμιση ετών διαμορφώθηκε το εμπορικό 
έλλειμμα της Αυστραλίας το Μάρτιο, καθώς 

η αύξηση κατά 5% των εισαγωγών υπερέβη την 
ανάπτυξη των εξαγωγών. Οι εισαγωγές ήταν με-
γαλύτερες των εξαγωγών κατά 1.587 δισ. δολάρια 
από την αναθεωρημένη μέτρηση του ελλείμματος 
των 754 εκατ. δολαρίων τον Φεβρουάριο. Τα 

στοιχεία εντείνουν τις πιέσεις στον Διοικητή της 
Αποθεματικής Τράπεζας, Glenn Stevens, να διευ-
ρύνει τις μειώσεις επιτοκίων, καθώς η οικονομία 
επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός υποχωρεί, ενώ 
οι οικονομολόγοι  ποντάρουν σε άλλη μία μείωση 
των επιτοκίων των επόμενο μήνα. Οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν 2% στα 2,45 δισ. δολάρια, ενώ οι ει-
σαγωγές ενισχύθηκαν 5% στα 26,1 δισ. δολάρια.

Επιβεβαιώθηκε χθες η 
πληροφορία ότι σε ανταλ-
λαγή πυρών ανάμεσα σε 

Αυστραλούς στρατιώτες και 
Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν, 
τραυματίστηκε ένα 12χρονο 
αγόρι. Το υπουργείο Άμυνας 

τόνισε ότι δεν έχει ξεκαθαρι-
στεί ακόμη αν το άτυχο αγόρι 
τραυματίστηκε από τα πυρά 
των Αυστραλών στρατιωτών 
ή των Ταλιμπάν.Ο 12χρονος 
μεταφέρθηκε με τη βοήθεια Αυ-
στραλών στρατιωτών στο νοσο-

κομείο του Tarin Kowt, όπου του 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοή-
θειες, πριν τελικά μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο της Kandahar. Χθες 
έγινε γνωστό ότι η κατάσταση του 
12χρονου παραμένει σοβαρή 
αλλά σταθερή.

Η αστυνομία του Μπρίσμπαν 
συνέλαβε χθες ένα 16χρονο 
μαθητή, σχετικά με την επί-

θεση με μαχαίρι εναντίον 14χρονης 
μαθήτριας σε καθολικό Κολλέγιο 
βόρεια της μεγαλούπολης.

Η 14χρονη δέχθηκε μαχαιριές 

στο κεφάλι, στον λαιμό και στην 
πλάτη και νοσηλεύεται σε σοβαρή 
αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσο-
κομείο του Μπρίσμπαν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες 
στις 07:30 το πρωί στο Κολλέγιο 
Columban στην περιοχή Caboolture.

Τ ραγικό θάνατο βρήκε προ-
χθές το απόγευμα μια πεζή 
γυναίκα ηλικίας 77 χρόνων, η 

οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνη-
το σε αυτοκινητόδρομο βόρεια της 
Ν.Ν.Ο., από αυτοκίνητο το οποίο 
οδηγούσε 84χρονη. Έρευνες για να 
εξακριβωθεί πώς έγινε το δυστύχη-
μα, διεξάγει η αστυνομία.

Η 77χρονη παρασύρθηκε επί 
του αυτοκινητόδρομου Gwyder στο 
Inverell γύρω στις 16:30 της Τρίτης. 
Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκο-
μείο της ίδιας περιοχής, όπου όμως 
υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα 
αργότερα. Η 84χρονη οδηγός του 
αυτοκινήτου που παρέσυρε την άτυ-
χη γυναίκα, δεν τραυματίστηκε.

Την λήψη των απαραίτητων μέ-
τρων ώστε να μειωθεί ο αριθ-
μός των Αυστραλών που θα 

προσβληθούν από σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 2, ζητά το Ινστιτούτο Καρ-
διολογίας και Διαβήτη Baker IDI της 
Μελβούρνης. Το εν λόγω ινστιτούτο, 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, 
προειδοποιώντας ότι με τους σημε-
ρινούς ρυθμούς, περισσότερα από 2 
εκατομμύρια Αυστραλοί θα είναι δια-
βητικοί μέχρι το έτος 2025. Ερευνητές 

του ινστιτούτου όμως, υποστηρίζουν 
ότι 220.000 Αυστραλοί θα μπορού-
σαν να αποφύγουν τον σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2, ακολουθώντας μερι-
κούς κανόνες σωστής διατροφής και 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σωμα-
τικών ασκήσεων. Προτείνουν δε στην 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος, συμπεριλαμ-
βανομένης και της φορολόγησης των 
πρόχειρων φαγητών junk food.
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«Γλύτωσε» την αποβολή 
ο Κρεγκ Τόμσον

Στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων δυόμιση ετών 
το εμπορικό έλλειμμα

12χρονος τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών
Αυστραλών στρατιωτών με Ταλιμπάν

Μαχαιρώματα σε καθολικό 
Κολλέγιο του Μπρίσμπαν

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονη
παρέσυρε και σκότωσε πεζή

2 εκ. Αυστραλοί θα είναι 
διαβητικοί μέχρι το 2025
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Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Τόνι Γουίνδσορ.


