
Περισσότερα ερωτηµατικά 
παρά απαντήσεις, δηµι-
ούργησε η 60λεπτη «απο-

λογία» του πρώην Εργατικού 
και νυν ανεξάρτητου βουλευτή, 
Κρεγκ Τόµσον, στο οµοσπον-
διακό κοινοβούλιο, σχετικά µε 
τις κατηγορίες που τον επιβαρύ-
νουν ότι καταχράστηκε περισ-
σότερα από $500,000 από το 
Συνδικάτο Υπηρεσιών Υγείας, 
όταν διατελούσε Γραµµατέας 
του από το 2002 µέχρι το 2007.

Στη διάρκεια της οµιλίας του, 
ο κ. Τόµσον δεν µπόρεσε να 
συγκρατήσει αρκετές φορές τα 
δάκρυά του, υποστηρίζοντας ότι 
είναι αθώος σε όλες τις κατηγο-
ρίες που έχουν γίνει εναντίον 
του. Υποστήριξε ότι σε δύο πε-
ριπτώσεις από τις επτά που κα-
τηγορείται ότι χρησιµοποίησε 
την υπηρεσιακή του πιστωτική 
κάρτα σε γυναίκες ελευθερίων 
ηθών, βρισκόταν µε άλλα άτο-
µα, ενώ σε µια τρίτη περίπτω-
ση βρισκόταν εκτός πόλεως. 
Για του λόγου το αληθές, όπως 
είπε, οι αρµόδιες αρχές πρέπει 
να εξετάσουν τις βιντεοταινί-
ες από τις κάµερες των οίκων 
ανοχής. «∆εν µπορώ να εξηγή-
σω πώς βρέθηκε η πιστωτική 
µου κάρτα, το κινητό µου τηλέ-
φωνο ή το δίπλωµα οδήγησης 
στην κατοχή άλλων ατόµων. 
Αλλά η κλοπή προσωπικών 
δεδοµένων δεν είναι κάτι το 
ασυνήθιστο σήµερα», τόνισε ο 
κ. Τόµσον.

Ο υπουργός Συγκοινωνιών, 
Άντονι Αλµπανίζ, σχολιάζοντας 
την οµιλία του πρώην Εργατι-
κού βουλευτή στο οµοσπονδι-
ακό κοινοβούλιο, την χαρακτή-
ρισε «λεπτοµερή» και κάλεσε 

την Αξιωµατική Αντιπολίτευση 
να αναγνωρίσει το δικαίωµα 
του κ. Τόµσον ότι είναι αθώος 
µέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, 
Ροµπ Όαξοτ, αµφισβήτησε τους 
ισχυρισµούς του κ. Τόµσον για 
οργανωµένη σκευωρία εναντί-
ον του. Σε συνέντευξή του στο 
τηλεοπτικό κανάλι του ABC, ο 
κ. Όαξοτ τόνισε ότι είναι πιθα-
νόν µεν κάποιος να χρησιµο-
ποίησε την πιστωτική κάρτα, 
το δίπλωµα οδήγησης και το 
κινητό τηλέφωνο του βουλευτή, 
για να τον ενοχοποιήσει, αλλά 
υπογράµµισε ότι ο ίδιος δεν πι-
στεύει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής τό-
νισε ακόµη ότι η δική του άπο-
ψη βασίζεται στην έκθεση των 
1.100 σελίδων µε τα πορίσµα-
τα του Fair Work Australia στην 
όλη υπόθεση, που υποστηρί-
ζουν ότι ο Κρεγκ Τόµσον όντως 
καταχράστηκε περισσότερα από 
$500,000 από το Συνδικάτο 
Υπηρεσιών Υγείας, όταν διατε-
λούσε Γραµµατέας του από το 
2002 µέχρι το 2007.

Κατά την «απολογία» του στο 
οµοσπονδιακό κοινοβούλιο 
ο κ. Τόµσον υποστήριξε ότι 
εχθροί του µέσα στο συνδι-
κάτο έκλεψαν τον αριθµό του 
κινητού του και, στη συνέχεια, 
χρησιµοποίησαν τα στοιχεία 
του για να τηλεφωνήσουν σε 
οίκους ανοχής, και να τον ενο-
χοποιήσουν.

Ο πρώην βουλευτής των 
Εργατικών και νυν ανεξάρτη-
τος βουλευτής, κατηγορείται 
από την υπηρεσία Fair Work 
Australia ότι «έφαγε» σε πόρ-
νες, ακριβά δείπνα και άλλες 

απολαύσεις, µισό εκατοµµύριο 
δολάρια από το ταµείο του Συν-
δικάτου Εργαζοµένων στον Το-
µέα της Υγείας (HSU), ενόσω 
ήταν γραµµατέας του. 

Ο Τόµσον στην 60λεπτη οµι-
λία του στο κοινοβούλιο, τόνισε 
ότι είχε δεχθεί πολλές ανώνυ-
µες απειλές από διαφόρους 
εντός του συνδικάτου που του 
έλεγαν ότι θα καταστρέψουν 
την καριέρα του και σε κάποιες 
περιπτώσεις ότι θα χρησιµο-
ποιήσουν ακόµα και πόρνες για 
να το κάνουν αυτό.

Ο βουλευτής φέρεται να επι-
κοινώνησε δύο φορές µε οί-
κους ανοχής, τον Απρίλιο του 
2005 και τον Αύγουστο του 
2007 και να πλήρωσε µε την 
πιστωτική κάρτα που του είχε 
χορηγηθεί από το συνδικάτο 
για υπηρεσίες που προσέφεραν 
οι οίκοι ανοχής.

Να αναφέρουµε ότι πολλοί 
ανύποπτοι πολίτες έχουν πέσει 
θύµατα υποκλοπής του τηλε-
φωνικού τους αριθµού κυρίως 
από πορνογραφικές ιστοσελί-
δες στο παρελθόν. Σύµφωνα 
µε ειδικούς, είναι γνωστό ότι 
κάποιος «χάκερ» µπορεί να κλέ-
ψει οποιονδήποτε τηλεφωνικό 
αριθµό και στην συνέχεια να 
τον χρησιµοποιήσει για να κά-
νει τηλεφωνήµατα απ’ αυτόν, 
χωρίς να γίνει αντιληπτός. 

Τέλος, να αξίζει να σηµειωθεί 
ότι µε απόφαση που πάρθηκε 
από την Αυστραλιανή Εκλογι-
κή Επιτροπή, ο Τόµσον απαλ-
λάχθηκε από την κατηγορία 
ότι χρησιµοποίησε παράνοµα, 
χρήµατα από το ταµείο HSU για 
την προεκλογική του εκστρα-
τεία στην έδρα Dobell το 2007.
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Περισσότερα ερωτηµατικά 
παρά απαντήσεις 
από την «απολογία» 
του Τόµσον 
στο Κοινοβούλιο

Η αύξηση στον αριθµό νέων στε-
γαστικών δανείων που παρα-
τηρήθηκε τον Μάρτιο, αποτελεί 

χειροπιαστή ένδειξη ότι ο οικοδοµι-
κός τοµέας έχει αρχίσει να σταθερο-
ποιείται. Αυτό υποστηρίζουν πολλοί 
οικονοµολόγοι της χώρας, οι οποίοι 
παράλληλα προβλέπουν αισθητή ανά-
πτυξη στον οικοδοµικό τοµέα, µετά την 
απόφαση της Αποθεµατικής Τράπε-
ζας να µειώσει περαιτέρω τα επίσηµα 
επιτόκια. Στοιχεία που έδωσε στη δη-

µοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της 
χώρας, δείχνουν αύξηση 0,3% στον 
αριθµό στεγαστικών δανείων που 
εγκρίθηκαν τον Μάρτιο, σε σύγκριση 
µε απανωτές µειώσεις τον Φεβρουάριο 
και τον Ιανουάριο αυτού του χρόνου. Ο 
οικονοµολόγος της Macquarie, Μπρά-
ϊαν Ρέντικαν, δήλωσε ότι τον Μάρτιο 
πολλές οικογένειες προχώρησαν σε 
επαναδανειοδότηση των στεγαστικών 
τους δανείων, για να επωφεληθούν 
από τα χαµηλότερα σταθερά επιτόκια.

Το διαδίκτυο σημαντικό μέσο 
για την προβολή 
των μικρών επιχειρήσεων

MORTDALE
SHOP FOR LEASE

Large Shop, Approximately 170 square metres 
plus additional outdoor space.

Close to train and bus station, plenty of parking.

Good frontage, suite any business, 
located in the heart of Mortdale. 

Contact Owner: 0404-925-611 14
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για part time εργασία να βοηθά ηλικιωμένους 
στα σπίτια τους. Να ομιλεί Ελληνικά 

και να διαβάζει και να γράφει Αγγλικά. 

Τηλ στην Jackie 85669004 
ή email jackie@majestichealthcare.com.au14
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Ζητείταί 
Φροντίστρια/Φροντιστής 

(personal carer) 

Ο βουλευτής Κρεγκ Τόµσον 
στη διάρκεια της 60λεπτης οµιλίας του 

στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο


