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Ανώτατο στέλεχος του Ερ-
γατικού Κόµµατος πυρο-
δότησε εκ νέου το θέµα 

αρχηγίας στο Εργατικό Κόµµα, 
υποστηρίζοντας ότι ο Κέβιν Ραντ 
δεν πρόκειται να αναλάβει εκ 
νέου τα ηνία της παράταξης, χω-
ρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι 
η Τζούλια Γκίλαρντ θα ηγηθεί 
του κόµµατός της στις επόµενες 
εκλογές.

Πρόκειται για τον κ. Τζόελ 
Φιτζγκίµπον, ο οποίος σε συνέ-
ντευξή του στο ABC TV τόνισε 

ότι ο λαϊκισµός παίζει σηµαντι-
κό ρόλο στην πολιτική. Ο κ. Φι-
τζγκίµπον τόνισε ότι σε όλα τα 
πολιτικά κόµµατα, µένουν στην 
αρχηγία µόνο οι δηµοφιλείς 
πολιτικοί. Σε ερώτηση δηµοσι-
ογράφου αν εγγυάται την πα-
ραµονή της κας Γκίλαρντ στην 
αρχηγία του Εργατικού Κόµµα-
τος µέχρι τις επόµενες εκλογές, 
ο κ. Φιτζγκίµπον απάντησε: «Θα 
ήθελα και πιστεύω ότι θα παρα-
µείνει στην αρχηγία».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις 

του κ. Φιτζγκίµπον, ο Θησαυρο-
φύλακας Γουέϊν Σουάν τόνισε 
η καλή αρχηγία βασίζεται στα 
σωστά πολιτικά προγράµµατα 
και όχι στα αποτελέσµατα των 
δηµοσκοπήσεων.

Ο κ. Σουάν εξέφρασε την άπο-
ψη ότι η κα Γκίλαρντ θα παρα-
µείνει στην αρχηγία, ακόµη και 
αν δεν βελτιωθεί η δηµοτικότη-
τα του κυβερνώντος Κόµµατος.

Οι επόµενες οµοσπονδιακές 
εκλογές πρέπει να γίνουν πριν 
τα τέλη του επόµενου χρόνου.

Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας 
Fair Work Australia που 
ηγήθηκε της έρευνας στις 

καταγγελίες σε βάρος του πρώ-
ην Εργατικού Βουλευτή, Κρεγκ 
Τόµσον, για καταχρήσεις ύψους 
$500,000 όταν διατελούσε 
Γραµµατέας του Συνδικάτου 
Υπηρεσιών Υγείας, υπερασπί-
στηκε της αρχικής του έκθεσης 
µε τα πορίσµατα της έρευνας.

Στις πρώτες του δηµόσιες δη-
λώσεις επί του θέµατος, ο Τέρι 
Νάσιος - που βρίσκεται σε άδεια 

µέχρι τον Ιανουάριο του 2013 
- απάντησε δια τηλεφώνου στις 
ερωτήσεις της πολυκοµµατικής 
βουλευτικής επιτροπής που διε-
νεργεί έρευνες στην υπόθεση. Η 
Επιτροπή εξετάζει την ανάλυση 
του Αυστραλιανού Εκλογικού 
Γραφείου στην έκθεση της υπη-
ρεσίας Fair Work Australia για 
καταγγελίες περί κακοδιαχείρι-
σης κεφαλαίων του Συνδικάτου 
Υπηρεσιών Υγείας.

Στην οµιλία του στο αυστραλι-
ανό Κοινοβούλιο, ο κ. Τόµσον 

υποστήριξε ότι η µακρόχρονη 
έρευνα που διενήργησε ο κ. Νά-
σιος ήταν «προκατειληµµένη».

Να σηµειωθεί ότι η έρευνα 
της οποίας ηγήθηκε ο κ. Νάσι-
ος, απεφάνθη ότι ο κ. Τόµσον 
όταν ήταν επικεφαλής του Συν-
δικάτου Υπηρεσιών Υγείας από 
το 2002 µέχρι το 2007 είχε δα-
πανήσει παράνοµα $500.000 
από το ταµείο του συνδικάτου, 
σε συνευρέσεις µε ιερόδουλες, 
ταξίδια της συντρόφου του, πο-
λυτελή εστιατόρια κ.ά.

Με την κατηγορία της 
κατοχής ναρκωτικών, 
συνελήφθη προχθές η 

Άλεξ Ντέϊβις 20 χρόνων, κόρη 
της υπουργού Παιδικής Ασφά-
λειας του Κουίνσλαντ, Τρέϊσι 
Ντέϊβις. Η 20χρονη είχε χάσει 
τις αισθήσεις της ενώ βρισκό-
ταν σε κυβερνητικό κτίριο του 
Μπρίσµπαν. Κλήθηκε αµέσως 
ασθενοφόρο και αργότερα η 

αστυνοµία την συνέλαβε, αφού 
βρέθηκαν στην κατοχή της πο-
σότητες ναρκωτικών.

Η Άλεξ Ντέϊβις ήταν υπάλλη-
λος της υπουργού Καλών Τε-
χνών, Ρος Μπέϊτς.

Όπως έγινε γνωστό, µετά τη 
σύλληψή της υπέβαλε την πα-
ραίτησή της και πρόκειται να 
παρουσιαστεί στο δικαστήριο 
στις 2 Αυγούστου.

«∆εν επιστρέφει ο Κέβιν Ραντ 
στην αρχηγία του Εργατικού Κόµµατος»

Επιµένει στην ορθότητα 
των πορισµάτων της έρευνάς του 

Κόρη υπουργού του Κουίνσλαντ
στο εδώλιο για ναρκωτικά
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας 
σας καλεί στη 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012 

στο Ashbury Senior Citizens Club, 
68 Princess Street, Ashbury 

από 7μμ – 10μμ

και μετά

ΕΚΛΟΓΕΣ
την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012
θα γίνουν στο Ashbury Senior Citizens Club, 

68 Princess Street, Ashbury
από 7μμ-10μμ

Ας μην αμελήσει κανείς.

Εκ του Δοιηκιτικού Συμβουλίου

14
90
3

Η Άλεξ Ντέϊβις 20 χρόνων, 
µε την µητέρα της, 
υπουργό Παιδικής Ασφάλειας 
του Κουίνσλαντ, Τρέϊσι Ντέϊβις.


