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Eξηγήσεις «εδώ και τώρα» ζητά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση 
από τον υπαρχηγό του Εργατικού Κόµµατος, Άνθονι Αλµπα-
νίς, µετά τη δηµοσίευση µιας φωτογραφίας, που δείχνει τον 

υπουργό µαζί µε τον πρώην Εργατικό Βουλευτή, Κρεγκ Τόµσον, να 
πίνουν και να συζητούν σε µπαρ του Σίδνεϊ.
Ο Κρεγκ Τόµσον, όπως είναι γνωστό, βαρύνεται µε 150 και πλέον 
κατηγορίες για απάτη κατά συρροή που, κατά τους ισχυρισµούς της 
αστυνοµίας, διέπραξε κατά την πενταετή θητεία του ως γραµµατέας 
του Συνδικάτου Εργαζοµένων στη ∆ηµόσια Υγεία (Health Services 
Union).
Συγκεκριµένα κατηγορείται για παράνοµη χρήση της υπηρεσιακής 
πιστωτικής κάρτας του ακόµη και για σεξ επί πληρωµή, κατηγορίες 

τις οποίες διαψεύδει έντονα από την ηµέρα που είδαν το φως της 
δηµοσιότητας.
Ο κατηγορούµενος πρώην βουλευτής του Εργατικού Κόµµατος ανε-
ξαρτητοποιήθηκε τον περασµένο Απρίλιο, που δηµοσιοποιήθηκε 
το πόρισµα της έρευνας που διενέργησε η Επιτροπή Fair Work 
Australia.
Ο Γερουσιαστής του Φιλελεύθερου Κόµµατος,  Έρικ Αµπέτζ, υπο-
στηρίζει ότι ο κ. Αλµπανίς οφείλει να δώσει εξηγήσεις γιατί συνα-
ντήθηκε µε τον κ. Τόµσον. «Ο Κρεγκ Τόµσον έχει παραµεριστεί από 
το Εργατικό Κόµµα. Η φωτογραφία αυτή όµως  µαρτυρά ότι συνε-
χίζει να έχει σχέσεις µε την πολιτική αυτή παράταξη και ότι τίποτα 
δεν έχει αλλάξει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερουσιαστής Αµπέτζ.

Ο Γκλεν Ντέιβις αναλαµβάνει τη θέση 
του αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής Εκ-
κλησίας του Σίδνεϊ.  Ο µέχρι πριν από 
µόλις µια µέρα επίσκοπος, εκλέχτηκε 
από το Συνοδικό Σώµα των Εκκλησιών 
του Σίδνεϊ που αποτελείται από 800 µέλη 
και περιλαµβάνει 280 εκκλησίες στην 
µητροπολιτική περιοχή και τα προάστια. 

Το ποίµνιο καλωσόρισε την εκλογή 
του νέου του αρχιεπισκόπου αν και δεν 
έλειψαν οι διαφωνίες και τα προβλήµατα 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς 
το αρχικό αποτέλεσµα αµφισβητήθηκε µε 
αποτέλεσµα να γίνει επανακαταµέτρηση 
των ψήφων. 

Ο 62χρονος επίσκοπος διαδέχτηκε 
τον Πήτερ Γιένσεν που βρισκόταν στην 
ίδια θέση τα τελευταία 12 χρόνια, ενώ 
αντίπαλος τους για το ίδιο αξίωµα ήταν 
ο 49χρονος εφηµέριος της Αγγλικανικής 
εκκλησίας του Naremburn-Cammeray. 
Ερωτώµενος πως βλέπει τα νέα του κα-

θήκοντα ο κ. Ντέιβις δήλωσε ότι “ο νέος 
αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να ενθαρρύνει 
τους πιστούς να αναζητήσουν την σωτη-
ρία µε τη βοήθεια του Χριστού”. 

Και οι δύο υποψήφιοι, παρά τις δια-
φορές που είχαν σε θεολογικά και δογ-
µατικά ζητήµατα προέρχονταν από την 
κοινωνικά συντηρητική πτέρυγα της αγ-
γλικανικής εκκλησίας. Ο νέος αρχιεπί-
σκοπος θα αναλάβει επίσηµα τα καθήκο-
ντα του στις 23 Αυγούστου.

Ειρηνοδίκης της Μελβούρνης οµολόγη-
σε την ενοχή του σε επτά κατηγορίες ότι 
ασέλγησε σεξουαλικά σε βάρος δύο αγο-
ριών πριν περίπου 30 χρόνια. Πρόκειται 
για τον 56χρονο Σάϊµον Μίτσελ Κούπερ, 
από το Brighton, πρώην δηµόσιοκατήγο-
ρο, ο οποίος διορίστηκε ως Ειρηνοδίκης 
τον περασµένο Φεβρουάριο. Ο Κούπερ 
παραιτήθηκε προσωρινά από τα καθήκο-
ντά του µέχρι να γίνει η δίκη του

Ειρηνοδίκης στο 
εδώλιο για ασέλγεια 
σε βάρος δύο αγοριών 
πριν 30 χρόνια

Επίθεση της Αντιπολίτευσης κατά του Αλµπανίς

Αλλαγές στην Αγγλικανική Εκκλησία του Σίδνεϊ
Διεύρυνση του 
εμπορικού πλεονάσματος
Σε εποχιακά προσαρµοσµένη βάση, 

το εµπορικό πλεόνασµα στην Αυστραλία 
διευρύνθηκε στα $602 εκ. τον Ιούνιο σε 
σύγκριση µε το αναθεωρηµένο $507 εκ. 
πλεόνασµα τον προηγούµενο µήνα.

Τα στοιχεία έδωσε στη δηµοσιότητα η 
Στατιστική υπηρεσία της χώρας την Τρί-
τη. Οικονοµικοί αναλυτές περίµεναν το 
πλεόνασµα στα $800 εκ. Σύµφωνα µε 
την Στατιστική Υπηρεσία, τον Ιούνιο οι 
εξαγωγές µειώθηκαν κατά 1.0% και οι 
εισαγωγές κατά 2.0%.

Το Εργατικό Κόµµα δεν έχει βρεί ακόµη 
τους υποψήφιους της παράταξης που θα 
διεκδικήσουν τέσσερις έδρες στις εκλογές 
της 7ης Σεπτεµβρίου, παρόλο που η προ-
εκλογική εκστρατεία έχει ήδη αρχίσει.

Μια από τις έδρες είναι αυτή του Dobell, 
στο Σέντραλ Κόουστ της Ν.Ν.Ουαλίας, 
την οποία εγκατέλειψε ο παραιτηθείς από 
το κόµµα, Κρεγκ Τόµσον, ο οποίος ανα-
κοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα ως 
Ανεξάρτητος. Ο κ. Τόµσον, ως γνωστόν, 
παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόµµα τον 
περασµένο Μάϊο, µετά τις καταγγελίες 
που έγιναν εναντίον του για κακοδιαχεί-
ριση κεφαλαίων του Συνδικάτου Υπη-
ρεσιών Υγεία, όταν διατελούσε Γενικός 
Γραµµατέας από το 2002 µέχρι το 2007.

Το Εργατικό Κόµµα ψάχνει επίσης για 
υποψήφιους, στις έδρες Grey της Νότιας 
Αυστραλίας, Parkes της Ν.Ν.Ουαλίας και 
O’Connor στη ∆υτική Αυστραλία. 

Το Εργατικό Κόμμα 
δεν έχει βρει ακόμη 
υποψήφιους σε 
τέσσερις έδρες

8χρονος μαθητής νεκρός 
σε  δημοτικό σχολείο 
του βόρειου Σίδνεϊ

Σοκαρισµένοι είναι µαθητές και δά-
σκαλοι δηµοτικού σχολείου του βόρειου 
Σίδνεϊ, όπου προχθές το απόγευµα ένας 
µαθητής 8 χρόνων πέθανε ξαφνικά, ενώ 
βρισκόταν στην αίθουσα φροντίδας παι-
διών µετά τις ώρες διδασκαλίας.

Ο 8χρονος µαθητής του ∆ηµοτικού 
Σχολείου του St Ives North παραπονέθη-
κε γύρω στις 5 το απόγευµα ότι δεν µπο-
ρούσε να αναπνεύσει κανονικά.   Λίγο 
αργότερα υπέστη κρίση και έχασε τις αι-
σθήσεις του.

Κλήθηκε αµέσως ασθενοφόρο αλλά οι 
νοσοκόµοι δεν κατάφεραν να τον επανα-
φέρουν στη ζωή. Η αστυνοµία περιµένει 
τα αποτελέσµατα από τη νεκροψία, για να 
διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του 
άτυχου µαθητή.




