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∆ριµύτατη επίθεση κατά του αρχηγού 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 
Τόνι Άµποτ, εξαπέλυσε η οµοσπον-

διακή κυβέρνηση διά στόµατος της πΠρω-
θυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ και του 
υπουργού Μετανάστευσης Κρις Μπόουεν.

Συγκεκριµένα, η κα Γκίλαρντ υποστήρι-
ξε ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν 
είχε το θάρρος να εγείρει µε τον Ινδονή-
σιο πρόεδρο το θέµα της πολιτικής που θα 
ακολουθήσει - αν κερδίσει τις επόµενες 
εκλογές - κάτω από την οποία η κυβέρ-
νησή του θα υποχρεώνει να επιστρέφουν 
στην ασιατική χώρα τα σκάφη που ανα-
χαιτίζονται στην Αυστραλία µεταφέροντας 
πρόσφυγες.

Ο κ. Άµποτ συναντήθηκε µε τον Ινδονή-
σιο πρόεδρο, Susilo Bambang Yudhoyono, 
αλλά δεν αναφέρθηκε στην πολιτική που 
θα ακολουθήσει - αν ο Συνασπισµός κερ-
δίσει τις επόµενες εκλογές – στο θέµα της 
προστασίας των συνόρων της χώρας. Αυτό 
επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της 
Ινδονησίας, Μarty Νatalegawa, ο οποίος 
είχε παραβρεθεί στην συνάντηση.

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
υποστήριξε ότι ο αρχηγός της αντιπολί-

τευσης δεν συζήτησε τα σχέδιά του, απλά 
γιατί στην πραγµατικότητα δεν σκοπεύει 
να ακολουθήσει την πολιτική αυτή αν κερ-
δίσει τις επόµενες εκλογές. Χαρακτήρισε 
δε τον κ. Άµποτ «δειλό».

Από την πλευρά του ο οµοσπονδιακός 
υπουργός Μετανάστευσης, Κρις Μπόουεν, 
υποστήριξε ότι ο κ. Άµποτ προσποιείται ότι 
είναι λιοντάρι στην Αυστραλία, αλλά στην 
Ινδονησία έδειξε ότι είναι ένα ποντικάκι.

Προς υποστήριξη του αρχηγού της 
αντιπολίτευσης έσπευσε χθες ο σκιώδης 
υπουργός Μετανάστευσης, Σκοτ Μόρισον, 
ο οποίος τόνισε ότι η πολιτική του Συνα-
σπισµού στο θέµα των αιτούντων άσυλο, 
συζητήθηκε µε τον Ινδονήσιο υπουργό 
Εξωτερικών. «Ο υπουργός Εξωτερικών θα 
µεταβίβαζε στον πρόεδρο τις σχετικές πλη-
ροφορίες», δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι 
ABC, ο κ. Μόρισον.

Αναφορικά µε την επίθεση που εξα-
πέλυσε εναντίον του κ. Άµποτ η πρωθυ-
πουργός Τζούλια Γκίλαρµτ, ο σκιώδης 
υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε: «Η 
πρωθυπουργός επιδίδεται σε µια αόριστη 
ρητορική για να καλύψει τις δικές της ανα-
σφάλειες».

Το χάσµα ανάµεσα στους πλούσιους 
και τους φτωχούς της Αυστραλίας 
µεγαλώνει συνεχώς από το 2009.

Στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στο 
χθεσινό φύλλο της εφηµερίδας «The 
Australian», δείχνουν ότι το χάσµα ανάµε-
σα στα εισοδήµατα των πλούσιων και των 

φτωχών στη χώρα, αυξήθηκε κατά 2,2% 
από το οικονοµικό έτος 2009-2010 µέχρι 
το 2010-2011. Τα στοιχεία δόθηκαν από 
το Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Κοινωνικής 
Έρευνας της Μελβούρνης, στην τελευταία 
του έκθεση µε τίτλο «Νοικοκυριά, Εισοδή-
µατα και Εργασιακή ∆υναµική».

Αυστραλοί δικηγόροι υποστηρίζουν 
ότι η δίκη στο οµοσπονδιακό ∆ικα-
στήριο, του ανεξάρτητου βουλευτή 

Κρεγκ Τόµσον, πολύ πιθανόν να µην ολο-
κληρωθεί πριν τις επόµενες εκλογές του 
2013. Όπως είναι γνωστό, το ∆ιαιτητικό 
∆ικαστήριο Fair Work Australia άσκησε 
δίωξη εναντίον του κ. Τόµσον , κατηγορώ-
ντας τον ότι όταν διατελούσε Γραµµατέας 
του Συνδικάτου Υπηρεσιών Υγείας, χρησι-
µοποιούσε την υπηρεσιακή του πιστωτική 
για να επισκέπτεται οίκους ανοχής.

Στη σχετική δικογραφία που κατέθεσε 
το Fair Work Australia στο οµοσπονδιακό 
∆ικαστήριο, κατηγορεί επίσης τον βουλευ-
τή - που πλέον παραµένει ως ανεξάρτητος 
στο εθνικό Κοινοβούλιο - ότι, όταν ήταν 
γραµµατέας του συνδικάτου, χρησιµοποί-
ησε την πιστωτική κάρτα για να πληρώνει 
τα ταξίδια του, ενώ παράλληλα έκανε ανά-
ληψη, χωρίς να έχει την απαραίτητη έγκρι-
ση, 102.337 δολαρίων.

Στο µεταξύ, η αντιπολίτευση, που εδώ 
και µήνες προσπαθεί να αναγκάσει τον 
Τόµσον να παραιτηθεί, προκειµένου να 
πλήξει την ισχνή κυβερνητική πλειοψη-
φία, υποστηρίζει ότι, ακόµα και να µην 

καταδικαστεί ο βουλευτής σε φυλάκιση, 
κάτι που αυτόµατα θα τον έθετε εκτός Κοι-
νοβουλίου, το ίδιο µπορεί να συµβεί και 
σε περίπτωση χρεοκοπίας του. ∆ηλαδή, 
αν για παράδειγµα ο Τόµσον δεν έχει 
χρήµατα ώστε να επιστρέψει στο συνδι-
κάτο το ποσό το οποίο τον κατηγορούν 
ότι καταχράστηκε, αλλά ούτε και να πλη-
ρώσει τα δικαστικά έξοδα και το πρόστι-
µο που θα του επιβληθεί, αναγκαστικά θα 
χρεοκοπήσει, γεγονός που θα σηµαίνει 
ότι δεν θα µπορεί να διατηρήσει τη βου-
λευτική του έδρα.
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ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΑ ΧΑΣΜΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΥΣ

Τα πυρά της κυβέρνησης
δέχεται ο Τόνι Άµποτ

Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι 

Δεν θα ολοκληρωθεί η δίκη του Κρεγκ Τόμσον 
πριν τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία επιτροπή  
οργανώνει ολοήμερη εκδρομή για προσκύνημα  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Queanbeyan,
την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της λειτουργίας θα γευματίσουμε στο χολ της εκκλησίας.
Μερίδα σουβλάκια, σαλάτα και ψωμάκια, τιμή $15.

Μετά το φαγητό περιοδεία στην πόλη της Καμπέρας  
και καφέ στην Ελληνική Λέσχη.  

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 6 το πρωΐ από Surry Hills, Coles Earlwood,  
Punchbowl, 11 ROSSMORE Av. ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ $30. 

Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως για καλύτερη οργάνωση.
Τηλεφωνήστε στο γραφείο του συλλόγου από 9 έως 6, Δευτέρα - Σάββατο 9567 6005.

Ζητήστε τον Μιχάλη ή Δημήτρη στον κο Αδαμόπουλο 9599 4662,  
στην κα Μπαντούνα  9708 2450, κα Στασινοπούλου 9787 2279,  

κα Βασιλοπούλου 9597 5218, κα Ρένα 9558 5997.
Όλοι ευπρόσδεκτοι

Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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BURWOOD: ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
 Ως Δήμαρχος του Μπέργουντ και πατέρας τεσσάρων μικρών σε ηλικία παι-

διών, προσπαθώ με κάθε τρόπο να εξασφαλίσω για τις οικογένειες, τους ερ-
γαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής, το αίσθημα της ασφάλειας στην 
περιοχή, σε καθημερινή βάση.

Ο Δήμος συνεργάζεται στενά με διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης 
και της μονάδας Local Area Command της Αστυνομίας του Μπέργουντ, για την 
περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, που είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους του Κοινωνικού Στρατηγικού Σχεδίου μας, Burwood2030. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, με ικανοποίηση σας αναφέρω ότι έχει 
παρατηρηθεί σημαντική μείωση στην εγκληματικότητα τον προηγούμενο χρό-
νο. Πιο συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 72% οι ληστείες και κατά 30% οι κλοπές 
από αυτοκίνητα.

Η Δημαρχία του Μπέργουντ συνεχίζει να θέτει σε εφαρμογή διάφορες πρω-
τοβουλίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και της μείωσης 
της εγκληματικότητας, όπως η εγκατάσταση περισσότερων καμερών ασφαλείας 
CCTV στο επιχειρηματικό κέντρο του Μπέργουντ, η απαγόρευση κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών ποτών σε διάφορα πάρκα της περιοχής και η αποστολή σε 
τακτική διαστήματα ενημερωτικών μηνυμάτων για την ασφάλεια, τόσο δια μέ-
σου των εφημερίδων όσο και με φυλλάδια που διανέμονται κατ’ οίκον στα σπί-
τια της περιοχής.

Ο Δήμαρχος του Μπέργουντ, John Faker, 
συνομιλεί με αστυνομικούς της περιοχής 
σε πρόσφατο έλεγχο για την ασφάλεια.

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε / advertising enquires
Ο Κρεγκ 
Τόµσον.


