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Ο οµοσπονδιακός βουλευ-
τής Κρεγκ Τόµσον, επιβε-
βαίωσε την πληροφορία 

ότι το τηλεοπτικό πρόγραµµα A 
Current Affair (ACA) του κανα-
λιού 9, σκοπεύει να προβάλει 
τη συνέντευξη µιας γυναίκας 
ελευθερίων ηθών, που ισχυρί-
ζεται ότι ο βουλευτής ήταν πε-
λάτης της. Ο κ. Τόµσον τόνισε 
ότι το πρόγραµµα ACA ζήτη-
σε από τον ίδιο να απαντήσει 
στους ισχυρισµούς της πόρνης. 
Σύµφωνα µε τις εφηµερίδες 
του εκδοτικού συγκροτήµατος 
News Limited, το ACA πλή-
ρωσε την πόρνη $60,000 για 
τη συνέντευξη αυτή. «Ο παρα-
γωγός του προγράµµατος ACA 
µε πληροφόρησε ότι η πόρνη 
αυτή µε αναγνώρισε από µια 
φωτογραφία. Αρνήθηκα όµως 
να δω σε DVD τι είπε, επειδή 

µε πληροφόρησε ότι το ACA 
εξασφάλισε την πόρνη αυτή για 
τη συνέντευξη. Οι ισχυρισµοί 
της πόρνης είναι αναξιόπιστοι. 
Πρόκειται για δηµοσιογραφία 
στο χείριστο είδος της», δήλω-
σε ο κ. Τόµσον. Ο βουλευτής 
υποστήριξε ακόµη ότι το πρό-
γραµµα ACA πρόσφερε ένα 
πολύ σηµαντικό ποσό στη γυ-
ναίκα του για την παραχώρηση 
συνέντευξης. Όπως είναι γνω-
στό, ο κ. Τόµσον κατηγορείται 
ότι καταχράστηκε από το Συν-
δικάτο Υπηρεσιών Υγείας πε-
ρισσότερα από $500,000 όταν 
διατελούσε Γενικός Γραµµατέας 
από το 2002 µέχρι το 2007. 
Κατηγορείται επίσης ότι χρη-
σιµοποίησε την υπηρεσιακή 
πιστωτική του κάρτα σε γυναί-
κες ελευθερίων ηθών. Ο ίδιος 
αρνείται των κατηγοριών.

Στο µεταξύ, η οµοσπονδια-
κή αντιπολίτευση αποφάσισε 
να µην προχωρήσει τα σχέδιά 
της να καταθέσει πρόταση στη 
Βουλή για την αποβολή του 
Κρεγκ Τόµσον, µετά την δη-
µοσιοποίηση της έκθεσης µε 
τα πορίσµατα από την έρευνα 
που διεξήγαγε η υπηρεσία Fair 
Work Australia. Η οµοσπονδι-
ακή αντιπολίτευση είχε ανακοι-
νώσει αρχικά ότι θα επιδίωκε 
να τιµωρηθεί ο κ. Τόµσον µε 
αποβολή 14 ηµερών από την 
Βουλή και αργότερα ίσως για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Προχθές όµως αποφάσισε να 
µην προχωρήσει στην κατάθε-
ση πρότασης µοµφής κατά του 
βουλευτή, εφόσον η αρµόδια 
επιτροπή της Γερουσίας θα 
συνεδρίαζε για να εξετάσει την 
όλη υπόθεση.

Μια µέρα µετά την ανα-
κοίνωση της απόλυσης 
500 εργαζόµενων και 

το κλείσιµο της µονάδας συντή-
ρησης των αεροσκαφών της στο 
αεροδρόµιο της Μελβούρνης, 
η αεροπορική εταιρία Qantas 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να 
προχωρήσει σε διαρθρωτικές 
αλλαγές στη λειτουργία της. Πιο 
συγκεκριµένα, η διεύθυνση 
της εταιρείας ανακοίνωσε ότι 
θα προχωρήσει σε διαχωρι-
σµό, συστήνοντας µια εταιρεία 
για τις πτήσεις στο εξωτερικό 
και µία άλλη που θα φροντίζει 

για τις εσωτερικές πτήσεις.  Οι 
πιο πάνω αλλαγές θα έχουν 
ως αποτέλεσµα και τον δια-
χωρισµό των αρµοδιοτήτων, 
µεταξύ των αξιωµατούχων της 
εταιρείας και την αποµάκρυνση 
ορισµένων από αυτούς. Οι αλ-
λαγές εντάσσονται στο πλαίσιο 
ενός πενταετούς προγράµµατος 
εξυγίανσης της εταιρείας, προ-
κειµένου να αντιµετωπιστούν 
τα προβλήµατα που έχουν συσ-
σωρεύσει οι διεθνείς πτήσεις. 
Οι αλλαγές είναι οι πρώτες που 
γίνονται από τότε που ανέλα-
βε τη διεύθυνση της Qantas o 

Άλαν Τζόϊς, τον Νοέµβριο του 
2008. Ο ίδιος αναφερόµενος 
στο θέµα, είπε ότι διαχωρίζο-
ντας τη λειτουργία της εταιρεί-
ας θα δοθεί η δυνατότητα να 
επικεντρώνεται η κάθε µια στα 
δικά της προβλήµατα και να δί-
νει πιο αποτελεσµατικές λύσεις.  
Σηµειώνεται ότι οι πτήσεις του 
εσωτερικού άφησαν για το οι-
κονοµικό έτος 2010-12 κέρδη 
ύψους 552 εκατοµµυρίων δο-
λαρίων, ενώ το κέρδος από τις 
διεθνείς πτήσεις, την ίδια χρο-
νική περίοδο ανήλθε στα 216 
εκατοµµύρια δολάρια.

Πόρνη υποστηρίζει 
ότι ο Κρεγκ Τόµσον 
ήταν πελάτης της

Χωρίζεται… στα δύο 
η αεροπορική εταιρία Qantas

A CURRENT AFFAIR

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητούνται Υπάλληλοι
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει να προσλάβει υπεύθυνα άτομα 

για μόνιμη ή μερική απασχόληση 
στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 

Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι για άτομα που θέλουν να εργαστούν σαν 
Προσωπικοί Φροντιστές Ηλικιωμένων (Personal Care Assistant)

και Εκπαιδευμένοι Νοσοκόμοι (RN), κατηγ. 1.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195 14
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή οργανώνει 

ετήσιο χορό το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 
στο κτήριο του Συλλόγου 279 FOREST RD, BEXLEY,  

με ζωντανή Μουσική. 
Στο μπουζούκι και τραγούδι ο καλλιτέχνης πατριώτης μας 

από Γαστούνη ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ.
Φαγητά της ώρας και θαλασσινά. 
Είσοδος φαγητό και ποτό $50.00

κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως λόγου περιορισμένο χώρο 
στα Τηλέφωνα στο Γραφείο 9567 6005 

στον Κ. Αδαμόπουλο 9599 4662, Κα. Μπαντούνα 9708 2450, 
Κα. Βασιλοπούλου 9597 5218, Κ. Λυμπέρη 9787 3162 

και  Κα. Ρένα 9558 5997.  
Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 Εκ των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρός
0405 163 720 

 Ο πρόεδρος Δ. Βεκρής 
0401 400 535 14
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