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Ο Chris Bowen, ο οποίος βρίσκεται προ-
σωρινά στη θέση του αρχηγού, µέχρι να 
γίνουν οι εσωκοµµατικές εκλογές, δήλω-
σε ότι όποιος είχε γίνει µέλος του κόµµα-
τος µέχρι και την ηµέρα των εκλογών θα 
µπορεί να συµµετάσχει στην ψηφοφορία 
για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Σύµ-
φωνα µε όσα ίσχυαν µέχρι τώρα µόνο 
όσοι ήταν µέλη για τουλάχιστον δύο 
χρόνια, είχαν την δυνατότητα να συµµε-
τάσχουν στην ψηφοφορία. Ο κ. Bowen 

ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή έγινε µε τη 
σύµφωνη γνώµη των δύο, µέχρι στιγµής, 
υποψηφίων, του Anthony Albanese και 
του Bill Shorten.
“Το εθνικό συµβούλιο του κόµµατος µε 
τη συµφωνία και τη συναίνεση και των 
δύο υποψηφίων, αποφάσισε ότι καθένας 
από όσους ήταν εγγεγραµµένο µέλος των 
Εργατικών µέχρι την ηµέρα των εκλο-
γών της 7ης Σεπτεµβρίου θα µπορεί να 
πάρει µέρος στην ψηφοφορία”, είπε ο κ. 

Bowen.
 Σύµφωνα µε την Jenny McAllister, η αλ-
λαγή έγινε, έτσι ώστε οι εθελοντές που 
προσχώρησαν στο κόµµα κατά την πε-
ρίοδο της προεκλογικής εκστρατείας να 
µπορέσουν να εκφράσουν τη γνώµη τους 
σε µια τόσο σηµαντική στιγµή για το κόµ-
µα και επίσης να ψηφίσουν για τον νέο 
αρχηγό. 
“Η ψήφος σας µετράει και είναι σηµα-
ντική για µας. Είµαστε ευγνώµονες για 

την υποστήριξή σας και η συµµετοχή σας 
είναι σηµαντική για τη διαµόρφωση της 
µελλοντικής φυσιογνωµίας του κόµµα-
τος”, είπε, απευθυνόµενη στα νέα µέλη η 
κα McAllister. 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί µε επιστολι-
κή ψήφο και µέλη του κόµµατος έχουν 
ενηµερωθεί ότι θα λάβουν τα ψηφοδέλ-
τια µετά την Παρασκευή, 20 Σεπτεµβρί-
ου, όταν θα έχει κλείσει η περίοδος ανα-
κοίνωσης των υποψηφιοτήτων

Το Εργατικό Κόμμα έχει αποφασίσει να διευρύ-
νει τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να 
πάρουν μέρος στις εκλογές της ανάδειξης του 
νέου ηγέτη του κόμματος. 

Ετοιμάζονται 
οι Εργατικοί 
για την εκλογή 
του νέου τους 
αρχηγού

Σύµφωνα µε την πρώτη ανακοίνωση που 
εξέδωσε από τη νέα του θέση, ο κ. Abetz 
θα ξεκινήσει “µια επίθεση κατά της δω-
ροδοκίας στον συνδικαλιστικό κίνηµα”. 
Ο Γερουσιαστής Abetz ανέφερε ότι η πο-
λιτική του Συνασπισµού είναι να αυξήσει 
τις ποινές για τη διαφθορά. 
Η δήλωση του αυτή, έτυχε θερµής υπο-
δοχής από τους ηγέτες των σωµατείων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του επικεφα-
λής της Ένωσης Αυστραλών Εργαζοµέ-
νων, Paul Howes.
“Θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι ορι-
σµένα από τα περιστατικά διαφθοράς 
που έχουµε δει κυρίως στο χώρο των 
Υπηρεσιών Υγείας δεν θα επαναλη-
φθούν ποτέ ξανά. Αν ως διευθυντής 
κάποιας εταιρείας καταληστεύεις τους 
µετόχους, θα αντιµετωπίσεις τον κίν-
δυνο φυλάκισης πέντε ετών ή πρό-
στιµο ύψους 320.000 δολαρίων. Αν 
ένας συνδικαλιστής καταληστεύει τα 
µέλη του σωµατείου του, έχει να αντι-
µετωπίσει ένα πρόστιµο των 10.000 
δολαρίων. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει 
ουσιαστική ηθική διαφορά µεταξύ 
ενός διευθυντή επιχείρησης από ένα 
συνδικαλιστή, οπότε πιστεύουµε ότι 
το καθεστώς κυρώσεων πρέπει να ενι-
σχυθεί. Αυτό δεν είναι µια επίθεση 
στο συνδικαλιστικό κίνηµα, είναι µια 
επίθεση κατά της δωροδοκίας στο συν-
δικαλιστικό κίνηµα”, είπε ο κ. Abetz.

Υποστήριξε επίσης, ότι η νέα κυβέρνηση 
έχει σαφή εντολή από το λαό να εφαρµό-
σει την πολιτική της. 
Ο κ. Abetz που είναι και αρχηγός του 
Συνασπισµού στη Γερουσία, ανέφερε 

ότι ο διορισµός του ήταν η µεγαλύτερη 
τιµή της πολιτικής του σταδιοδροµίας 
και υπενθύµισε ότι κανείς πολιτικός 
από την Τασµανία δεν έχει αναλάβει 
αυτή τη θέση εδώ και τρεις δεκαετίες.

O Υπουργός Απασχόλησης, Eric Abetz, δεσμεύεται 
για την εξάλειψη της διαφθοράς στα Σωματεία Την εκδίκησή του πήρε ένας οδηγός αυτο-

κινήτου στο νότιο τµήµα της Αυστραλίας, 
ο οποίος κλήθηκε να πληρώσει πρόστιµο 
60 δολαρίων για παράνοµη στάθµευση.
Φθάνοντας µπροστά στο γκισέ του τοπικού 
τµήµατος της Εφορίας στην Αδελαΐδα εµ-
φάνισε έναν σάκο µε περίπου 1.000 νο-
µίσµατα των 5 σεντς. Οι δύο υπάλληλοι 
δεν µπορούσαν να πιστέψουν στα µάτια 
τους και φρόντισαν να τον ενηµερώσουν 
πως τα νοµίσµατα δεν µπορούν να γίνουν 
δεκτά. Τότε ο άγνωστος άνδρας τους απά-
ντησε πως «εγώ πλήρωσα και φεύγω». 
Σύµφωνα µε άρθρο της βρετανικής εφηµε-
ρίδας «Telegraph» τα χρήµατα δεν χρησι-
µοποιήθηκαν για την πληρωµή του προ-
στίµου και πλέον φυλάσσονται σε ασφαλές 
σηµείο µέχρι να τα παραλάβει ο… δράστης 
και να πληρώσει µε… χοντρά.

Πλήρωσε την κλήση 
µε… ψιλά!

Ο Νέος υπουργός Απασχόλη-
σης Eric Abetz, δήλωσε ότι μια 
από τις πρώτες προτεραιότη-
τές του θα είναι η πάταξη της 
διαφθοράς στα σωματεία των 
εργαζομένων.

Σε συµφωνία για την πώληση επτά εµπο-
ρικών κέντρων της στις ΗΠΑ σε θυγα-
τρική της Starwood Capital Group LLC, 
έναντι ποσού 1,6 δισ. δολαρίων, κατέληξε 
η Westfield Group, η µεγαλύτερη διαχει-
ρίστρια εµπορικών κέντρων στον κόσµο 
βάσει ενεργητικού. Σε ανακοίνωσή της, η 
εταιρεία µε έδρα το Σύδνεϋ αναφέρει ότι 
πωλεί τα εµπορικά προκειµένου να διο-
χετεύσει τα κεφάλαιά της σε σχεδιαζόµενα 
επενδυτικά έργα. Θα διατηρήσει, πάντως, 
ένα ποσοστό 10% στα εµπορικά, τη διαχεί-
ριση των οποίων θα αναλάβει η Starwood.
Τον Απρίλιο του 2012, η Westfield πού-
λησε επτά εµπορικά κέντρα στις ΗΠΑ στη 
Starwood, έναντι 1 δισ. δολαρίων, ενώ 
τον Μάρτιο πούλησε το ήµισυ έξι εµπορι-
κών στη Φλόριντα στην O’Connor Capital 
Partners, έναντι περίπου $700 εκατ.

Πώληση επτά εµπορικών 
κέντρων στη Starwood


