
«Ο Κρεγκ Τόµσον είναι ένας τρυφερός 
σύζυγος και καλός οικογενειάρχης»

Δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση Γκίλαρντ
οι περισσότεροι μικροεπιχειρηματίες

Αισιόδοξοι, έμπιστοι και τίμιοι 
δηλώνουν οι περισσότεροι Αυστραλοί 

Στο εδώλιο και ο ξάδελφος 
του κατηγορούμενου δολοφόνου 
του 18χρονου Τόμας Κέλι

Κατασχέθηκαν ναρκωτικά
αξίας $50 εκατομμυρίων

Πατέρας κατηγορείται 
για βιασμό της 3χρονης κόρης του!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ!
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Η Zoe Arnold, σύζυγος του οµο-
σπονδιακού βουλευτή Κρεγκ 
Τόµσον, αν και οµολόγησε ότι 

το γνωστό σκάνδαλο εναντίον του 
είχε σοβαρό αντίκτυπο στις συζυγι-
κές τους σχέσεις, εν τούτοις δηλώνει 
ότι  βρίσκεται στο πλευρό του άντρα 
της που πιστεύει ακράδαντα ότι εί-
ναι αθώος. Όπως είναι γνωστό, ο κ. 
Τόµσον είχε κατηγορηθεί για κατα-
χρήσεις ύψους $500,000 όταν δια-
τελούσε Γραµµατέας του Συνδικάτου 
Υπηρεσιών Υγείας, από το 2002 
µέχρι το 2007. Συγκεκριµένα, κα-
τηγορήθηκε ότι  χρησιµοποίησε την 
υπηρεσιακή του πιστωτική κάρτα 
για να πληρώσει γυναίκες ελευθε-

ρίων ηθών. Ο κ. Τόµσον, δηλώνει 
αθώος, ισχυριζόµενος ότι κάποιος 
άλλος χρησιµοποίησε την πιστωτι-
κή του κάρτα. Εις βάρος του Τόµσον 
είναι και το ότι µέσα σε πέντε χρό-
νια, από την ίδια κάρτα, έκανε ανα-
λήψεις από ATM ύψους $100.000.

Η σύζυγος του βουλευτή, σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στο πε-
ριοδικό The Australian Women’s 
Weekly, τόνισε ότι περίµενε το 
πρώτο της παιδί όταν ξέσπασε το 
σκάνδαλο σε βάρος του άντρα της 
πριν τρία χρόνια.

«Πολλοί πιστεύουν ότι ο Κρεγκ 
είναι ένας άντρας που ερωτοτρο-
πεί πίσω από την πλάτη µου, ένας 

άντρας χωρίς ηθική που δεν λογα-
ριάζει την τσέπη του. Για µένα όµως 
ο Κρεγκ είναι ένας καλός οικογενει-
άρχης και τρυφερός σύζυγος που µε 
φροντίζει και που καθηµερινά µου 
υπενθυµίζει µε λόγια και µε πράξεις 
πόσο µε αγαπάει», δήλωσε η Zoe 
Arnold.

Οµολόγησε πάντως ότι αρχικά και 
η ίδια πίστεψε τις κατηγορίες που εί-
χαν γίνει σε βάρος του άντρα της και 
του ζήτησε να της αποκαλύψει την 
αλήθεια. «Ο Κρεγκ µε κοίταξε στα 
µάτια και µου είπε: ‘∆εν έκανα αυτά 
που µε κατηγορούν’. Φυσικά και τον 
πιστεύω», τόνισε η σύζυγος του οµο-
σπονδιακού βουλευτή.

Οι Αυστραλοί άντρες 
πιστεύουν ότι είναι 
από τη φύση τους 

αισιόδοξοι, έµπιστοι και 
τίµιοι. Αυτό αποκαλύπτει 
πρόσφατη έρευνα που έγι-
νε σε όλες τις χώρες του 
κόσµου από την ιστοσελίδα 
AskMen. Σε δείγµα 50.000 
ανδρών ηλικίας από 18 µέ-
χρι 34 χρόνων, η έρευνα 
αποκαλύπτει ότι ο Αυστρα-
λός άντρας είναι σε γενικές 
γραµµές χαρούµενος, ακο-
λουθεί τη µόδα και είναι 
γενναιόδωρος. Για τον σκο-
πό της έρευνας οι συµµετέ-
χοντες απάντησαν σε 100 
ερωτήσεις για να εξακριβω-
θεί ο τρόπος συµπεριφοράς 

τους στις προσωπικές τους 
σχέσεις, στην πολιτική, 
στον τρόπο ζωής τους, στις 
επιχειρήσεις, στη µόδα και 
στο σεξ. Σχεδόν το 50% των 
ερωτηθέντων είπαν ότι δεν 
απατούν τις συντρόφους 
τους, ενώ το 81% αποκάλυ-
ψαν ότι δεν επισκέπτονται 
γυναίκες ελευθερίων ηθών 
και το 69% δήλωσαν ότι 
δεν χρειάζονται να παρακο-
λουθήσουν πορνογραφικές 
ταινίες πριν το σεξ. Οι πα-
ραδοσιακές αξίες κρίνονται 
πολύ σηµαντικές από το 
70% των Αυστραλών αν-
δρών, που δηλώνουν ότι 
πιστεύουν στον γάµο και 
στην οικογένεια.

Οξάδελφος του νεαρού 
άντρα που κατηγορεί-
ται για την δολοφονία 

του Τόµας Κέλι στο Κινγκς 
Κρος, παραπέµφθηκε σε τα-
κτική δικάσιµο µε την κατη-
γορία ότι µαχαίρωσε θανά-
σιµα ένα ανήλικο αγόρι.

Πρόκειται για τον Κόρι 
Κέβιν Λάβριτζ ο οποίος 
προσήχθη προχθές στο ∆ι-
καστήριο του Πένριθ, όπου 
η ∆ικαστής Ανέτ Σινκλέρ, 
αποφάσισε ότι υπήρχαν αρ-
κετά αποδεικτικά στοιχεία 
για να τον παραπέµψει σε 
τακτική δικάσιµο.

Τον Λάβριτζ επιβαρύ-
νουν πέντε κατηγορίες, 
συµπεριλαµβανοµένης και 
αυτής της δολοφονίας ενός 
ανήλικου αγοριού που δι-
απράχθηκε την 1η ∆εκεµ-
βρίου 2010.

Στο µεταξύ, ο νεαρός που 
κατηγορείται για τον φόνο 
του Τόµας Κέλι, προσήχθη 
στο ∆ικαστήριο του Μπέρ-
γουντ και προφυλακίστηκε 
µέχρι να γίνει η δίκη του.

Ο 18χρονος Κίεραν Λά-
βριτζ, θα προσαχθεί στο κε-
ντρικό δικαστήριο του Σίδ-
νεϊ στις 20 Σεπτεµβρίου.

Περισσότερα από 
16.000 δενδρύλια 
ινδικής κάνναβης, 

η αξία των οποίων στη µαύ-
ρη αγορά ξεπερνά τα $50 
εκατοµµύρια, κατασχέθη-
καν από την αστυνοµία της 
Ν.Ν.Ουαλίας από τον Απρί-
λιο του 2011 µέχρι σήµερα. 
Εκπρόσωπος της αστυνοµίας 

τόνισε ότι στη διάρκεια της 
Επιχείρησης «Ζαµπέσι», συ-
νελήφθησαν περισσότερα 
από 50 άτοµα. Ο αρχηγός 
της πολιτειακής Αστυνοµίας, 
Άντριου Σκιπιόνε, αποκάλυ-
ψε ότι σε µία περίπτωση, στο 
σπίτι όπου ανακαλύφθηκαν 
δενδρύλια µαριχουάνας, βρι-
σκόταν και ένα 9χρονο παιδί.

Με την κατηγορία ότι 
βίασε την τρίχρονη 
κόρη του, συνελή-

φθη προχθές βράδυ ένας 
άντρας, στην περιοχή Χάντερ 
της Ν.Ν.Ουαλίας. Το άτυχο 
κοριτσάκι είχε µεταφερθεί 
στο νοσοκοµείο, όπου οι για-
τροί εξακρίβωσαν πως είχε 
προσβληθεί από σεξουαλι-
κά µεταδιδόµενη ασθένεια. 
Κλήθηκε αµέσως η αστυνο-

µία που τελικά συνέλαβε τον 
31χρονο πατέρα του κορι-
τσιού και µετά τις σχετικές 
ανακρίσεις, άσκησε εναντίον 
του ποινική δίωξη µε την 
κατηγορία της σεξουαλικής 
επίθεσης και βιασµού σε βά-
ρος ανήλικου κοριτσιού. Ο 
κατηγορούµενος προσήχθη 
χθες στο ∆ικαστήριο του Νι-
ούκαστλ και προφυλακίστηκε 
µέχρι να γίνει η δίκη του.

Τ ην ίδια ώρα που ο αυστραλια-
νός λαός στην πλειονότητά του 
στρέφει την πλάτη στην οµο-

σπονδιακή κυβέρνηση,  αυξάνονται 
και οι µικροεπιχειρηµατίες της χώ-
ρας που αποδοκιµάζουν το έργο της 
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ. 
Στοιχεία που έδωσε χθες στη δη-
µοσιότητα η εταιρία πληροφορικής, 
MYOB, από έρευνα που διενήργησε 

σε παναυστραλιανή κλίµακα, αποκα-
λύπτουν ότι το 57% των ιδιοκτητών 
µικρών και µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων είναι δυσαρεστηµένοι µε την 
υποστήριξη που τους παρέχει η οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση. Το ποσοστό 
αυτό είναι το υψηλότερο από τον 
Μάρτιο του 2004. Ικανοποιηµένοι 
µε το έργο της κυβέρνησης Γκίλαρντ 
δηλώνουν το 17% των µικροεπι-

χειρηµατιών της χώρας, αλλά όπως 
δείχνουν τα αποτελέσµατα, τα πρό-
σφατα προγράµµατα που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση για να βοηθήσει 
τις µικρές επιχειρήσεις, δεν είχαν 
θετικό αντίκτυπο. Τα δύο τρίτα των 
µικροεπιχειρηµατιών υποστηρίζουν 
ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταργή-
σει τον φόρο στις εκποµπές διοξειδί-
ου του άνθρακα.

Η Zoe Arnold 
και ο Κρεγκ Τόµσον 

µε την κόρη τους 
Άντελαϊντ.

∆υσαρεστηµένοι 
µε την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ δηλώνουν 
οι περισσότεροι 
µικροεπιχειρηµατίες 
της χώρας.


