
Η Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση 
απέρριψε κατηγορηµατικά τους 
ισχυρισµούς του Ανεξάρτητου 

Βουλευτή, Κρεγκ Τόµσον, ότι η έρευνα 
που διενήργησε η υπηρεσία Fair Work 
Australia τον απαλλάσσει από τις κατη-
γορίες που έγιναν εις βάρος του για κα-
ταχρήσεις όταν διατελούσε Γραµµατέας 
στο Συνδικάτο Υπηρεσιών Υγείας.

Ο κ. Τόµσον, πρώην Βουλευτής του 
Εργατικού Κόµµατος, υποστηρίζει πως οι 
καταγγελίες ότι χρησιµοποίησε την πιστω-
τική κάρτα της υπηρεσίας του πέντε φορές 
προκειµένου να πληρώσει συνοδούς οί-
κου ανοχής, αποδεικνύεται ότι ήταν τελεί-
ως αβάσιµες.

Η υπαρχηγός του Συνασπισµού Φι-
λελεύθερων – Εθνικών, όµως, Τζούλι 
Μπίσοπ, χαρακτήρισε τον κ. Τόµσον «αξι-
ολύπητο», ενώ ο Έρικ Αµπέτζ – ανώτατο 
στέλεχος των Λίµπεραλς – υποστήριξε 
ότι ο βουλευτής στάθηκε τυχερός που η 
υπηρεσία Fair Work Australia είναι τόσο 

ανίκανη και δεν έδωσε τη σοβαρότητα που 
έπρεπε στην όλη υπόθεση.

Όπως είναι γνωστόν, ο κ. Τόµσον, από 
τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο σε βάρος 
του, υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ισχυρι-
ζόµενος ότι κάποιος άλλος χρησιµοποίησε 
την πιστωτική του κάρτα. 
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Στην κατεύθυνση της πλήρης απαγό-
ρευσης του καπνίσµατος και της πώ-
λησης τσιγάρων, προχωρά η πολιτεία 

της Τασµανίας, η Γερουσία της οποίας εξε-
τάζει πρόταση για την απαγόρευση πώλη-
σης τσιγάρων σε άτοµα που γεννήθηκαν 
µετά το 2000.

Αυτό σηµαίνει ότι από το 2018, δηλαδή 
όταν τα άτοµα που γεννήθηκαν το 2000 συ-
µπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, 
θα τους απαγορευθεί η πώληση προϊόντων 
καπνού, αν φυσικά υπερψηφιστεί το σχετι-
κό νοµοσχέδιο.

«Αυτό σηµαίνει ότι θα έχουµε µια γενεά 
που δεν θα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να 
πιαστεί στα δίκτυα της κακής και βλαβερής 
αυτής συνήθειας», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, Άϊβαν Ντιν.

Η κίνηση αυτή έρχεται µετά την πρόσφα-
τη απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της 
χώρας να δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρ-
νηση να επιβάλλει στις καπνοβιοµηχανίες 
να σταµατήσουν την κυκλοφορία των τσιγά-
ρων τους στην πολύχρωµη συσκευασία.

Σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση από 
τον ∆εκέµβριο, τα τσιγάρα θα κυκλοφορούν 
σε οµοιογενή πακέτα που θα φέρουν µόνο 
τις γνωστές προειδοποιήσεις για τις θανατη-
φόρες συνέπειες του καπνίσµατος.

Την όλη υπόθεση παρακολουθούσαν 
από πολύ κοντά τόσο η Μεγάλη Βρετανία 
όσο και η Νέα Ζηλανδία που τώρα πλέον 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη δικαστι-
κή απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της 
Αυστραλίας για να θεσπίσουν παρόµοιο µέ-
τρο και αυτές.

Πρόταση για την απαγόρευση πώλησης 
τσιγάρων εξετάζει η Τασμανία

«Αξιολύπητο» χαρακτήρισε τον Κρεγκ Τόμσον 
η υπαρχηγός του Συνασπισμού

Η Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση συνέ-
χισε και χθες τα πυρά σε βάρος της 
Πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ, 

στα όσα διατυπώθηκαν εις βάρος της για 
ανάµειξη σε καταχρήσεις σε βάρος εργα-
τικού συνδικάτου πριν 20 χρόνια, όταν 
εργαζόταν ως δικηγόρος σε µεγάλη νοµική 
εταιρία. Συγκεκριµένα, η υπαρχηγός του 
Συνασπισµού Τζούλι Μπίσοπ, τόνισε ότι 
η Αντιπολίτευση δεν πρόκειται να εγείρει 
το θέµα στο Κοινοβούλιο, αλλά η Πρωθυ-
πουργός οφείλει από µόνη της να δώσει 
εξηγήσεις και να ξεκαθαρίσει τη θέση της. 

Η Πρωθυπουργός από την πλευρά της 
δήλωσε ότι «δεν έκανε τίποτα το επιλήψι-
µο», αλλά αρνείται να µιλήσει αναλυτικά 
για τα όσα διατυπώνονται σε βάρος της 
σε σειρά δηµοσιευµάτων της εφηµερίδας 
The Australian του Ρούπερτ Μέρντοχ, που 
ακολουθεί µια ιδιαίτερα επιθετική πολιτι-
κή σε βάρος της Πρωθυπουργού. 

Στα δηµοσιεύµατα αυτά καταχωρούνται 
δηλώσεις και αφήνεται να εννοηθεί ότι 

το 1995 η κα Γκίλαρντ, όταν εργαζόταν 
ως δικηγόρος στη νοµική εταιρία Slater & 
Gordon «επωφελήθηκε» από καταχρήσεις 
που έκανε ο τότε φίλος της (και πελάτης 
της) σε βάρος συνδικάτου. 

Η κ. Γκίλαρντ υποστηρίζει ότι ποτέ δεν 
έκανε τίποτα το επιλήψιµο και όλες οι σχε-
τικές έρευνες που έγιναν τότε από τη νοµι-
κή εταιρία την απάλλαξαν.

Ο Θησαυροφύλακας, Γουέϊν Σουάν, 
έσπευσε στο πλευρό της Πρωθυπουργού, 
τονίζοντας ότι η ίδια η νοµική εταιρία 
Slater & Gordon απάλλαξε τότε και εξα-
κολουθεί να υποστηρίζει και τώρα ότι δεν 
υπήρχε τίποτα το επιλήψιµο σε βάρος της 
κυρίας Γκίλαρντ. 

«Η Αντιπολίτευση εξακολουθεί να ρί-
χνει λάσπη στην Πρωθυπουργό και ανα-
µοχλεύει το παρελθόν της, ως δικηγόρου, 
πριν 17 χρόνια, χωρίς όµως να της προ-
σάπτει και κάποια κατηγορία. Απλά προ-
σπαθεί να δηµιουργήσει εντυπώσεις», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σουάν.

«Δεν έκανα τίποτα επιλήψιμο»
ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΙΛΑΡΝΤ:

Το μεγαλύτερο δωρεάν ετήσιο κοινω-
νικό γεγονός στα κεντροδυτικά προάστια 
του Σίδνεϊ, το Φεστιβάλ του Μπέργουντ, 
ανακοίνωσε την προηγούμενη βδομάδα το 
πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Στην 
κορυφή του προγράμματος ψυχαγωγίας 
είναι η συμμετοχή του Timomatic από τα 
διεθνώς αναγνωρισμένο So You Think You 
Can Dance? και νικητή του X Factor που μαζί 
με τους νικητές του Young Talent Time, Lil’ 
Banditz Krew, την δεύτερη στον διαγωνι-
σμό και ντόπια Georgia McCarthy και τους 
αναγνωρισμένους τραγουδιστές – μουσικοσυνθέτες The Harmonicas, θα προσφέρουν πρώτης τά-
ξεως ψυχαγωγία στους παρευρισκόμενους που σίγουρα θα τραγουδούν και θα χορεύουν μαζί τους.

Προβάλλοντας ό,τι καλύτερο διαθέτουν τα κεντροδυτικά προάστια, το 28ο ετήσιο Φεστιβάλ του 
Μπέργουντ που διοργανώνεται στις 16 Σεπτεμβρίου, είναι η μεγαλύτερη δωρεάν κοινωνική εκδήλω-
ση στην περιοχή και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά ζώα από φάρμες, να γευθεί και να 
δοκιμάσει πολυβραβευμένα φαγητά, να απολαύσει έργα τέχνης, να κάνει χρήση των δραστηριοτήτων 
ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, να γευθεί τις τσαντούλες με τις πάμπολλες λιχουδιές, να ζήσει 
την φανταστική ψυχαγωγία και φυσικά, να θαυμάσει την έκθεση κλασσικών αυτοκινήτων.

Το Φεστιβάλ του Μπέργουντ εγγυάται μια μέρα πλήρη σε διασκέδαση και ψυχαγωγία και για τα 
παιδιά – αλλά και σε όσους έχουν νεανική καρδιά – με θεατρικές παραστάσεις των Smurfs και την πα-
ράσταση γνωριμίας με την Dora the Explorer, καθώς και τους Disney Pixar Cars Driver Training 
στην πίστα αυτοκινήτων, το West Tigers Ball Workshop, το ζωγράφισμα προσώπου, ιππασία μι-
κρών αλόγων «πόνι» και επιπλέον τη μικρή φάρμα με ζώα. Φέτος η περίφημη Έκθεση Κλασσικών 
Αυτοκινήτων για 21η χρονιά, θα παρουσιάσει τα καλύτερα παλαιά-κλασσικά αυτοκίνητα από τη 
Ν.Ν.Ο. και όλη την Αυστραλία, που φυσικά θα ικανοποιήσουν απόλυτα τους θαυμαστές τους, ενώ τα 
αυτοκίνητα αυτά θα βαθμολογηθούν στον διαγωνισμό από το NSW Council of Motor Clubs. Για την 
πλήρη ψυχαγωγία και διασκέδασή σας, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το Φεστιβάλ του Μπέργουντ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το Facebook ή το Twitter ή την ιστοσελί-
δα www.burwoodfestival.com.au για περισσότερες πληροφορίες.

Η Τζούλι Μπίσοπ


