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Ο Γραµµατέας
Παναγιώτης Σουλελές

Συνελήφθη διαβόητος κακοποιός που 
λήστευε τράπεζες τη δεκαετία του 1980

Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για 
την αύξηση της εισφοράς ιατροφαρμακευτικής κάλυψης

Α πορρίφθηκε το αίτηµα αποφυλάκισης µε καταβολή εγγύησης για δι-
αβόητο ληστή που φέρεται ότι ήταν υπεύθυνος για µια σειρά από 
ληστείες τραπεζών τη δεκαετία του 1980.
Ο Ίαν Στίλε κατηγορείται για ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, σε βεν-

ζινάδικα και σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του Σίδνεϊ.
Ο 58χρονος από το Ηνωµένο Βασίλειο συνελήφθη στο Αεροδρόµιο του 
Σίδνεϊ την Παρασκευή, µετά την απέλασή του από το Ηνωµένο Βασίλειο.
Ο Στίλε είπε το Σάββατο ότι σκόπευε να δηλώσει ένοχος για όλες τις εκκρε-
µείς κατηγορίες εναντίον του, προσθέτοντας ότι ήθελε να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες το συντοµότερο δυνατό.
Στον Στίλε απαγγέλθηκαν κατηγορίες και για την απόδρασή του το 1983 
και το 1986.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι ληστείες που του αποδίδονται εκτείνονται σε 
µια περιοχή του Σίδνεϊ που περιλαµβάνει το Μπάνκσταουν, το Σάµερ Χιλ, 
το Κάρινγκµπαχ, το Ντράµοϊν, το Τσίπεντεϊλ και το Γκλέµπε, και αφορούν 
την περίοδο 1982-1987.
Ο πρώην ντετέκτιβ Μπράιαν Χάρντινγκ, ο οποίος υπηρέτησε στην ένοπλη 
αστυνοµική δύναµη της ΝΝΟ το µεγαλύτερο µέρος της δεκαετίας του 1980, 
θυµάται τη σύλληψη του Στίλε. «Τον πιάσαµε στο Κινγκς Κρος, τον είχαµε 
υπό παρακολούθηση και προκαλέσαµε ένα µποτιλιάρισµα στο οποίο κόλ-
λησε µε τη µοτοσικλέτα του και τον συλλάβαµε χωρίς προβλήµατα» δήλωσε 
ο Χάρντινγκ στο ABC News. «∆εν υπήρχαν δράµατα και απ’ ό,τι θυµάµαι 
του απαγγείλαµε κατηγορίες για οκτώ ή εννέα ένοπλες ληστείες, αλλά στη 
συνέχεια απόδρασε και διέφυγε στη Βικτώρια».

Ο Συνασπισµός και οι Εργατικοί έρχο-
νται σε αντιπαράθεση ενόψει της αύξη-
σης της εισφοράς ιατροφαρµακευτικής 
κάλυψης κατά 8 δις δολάρια.
Γερουσιαστές του κυβερνώντος Συνα-
σπισµού παραµένουν επιφυλακτικοί 
σχετικά µε το σχέδιο της κυβέρνησης 
να αυξήσει την εισφορά ιατροφαρµα-
κευτικής κάλυψης από το 2019 ώστε 
να χρηµατοδοτήσει τις Συντάξεις Ανα-
πηρίας του Εθνικού Συστήµατος Ασφά-
λισης (NDIS). Αυτό σηµαίνει ότι η 
κυβέρνηση µπορεί να χρειαστεί υπο-
στήριξη από το Εργατικό Κόµµα για 
να περάσει το µέτρο στο Κοινοβούλιο 
– αλλά η αντιπολίτευση δήλωσε ότι θα 
υποστηρίξει κάποια αύξηση µόνο για 
τις δύο πρώτες εισοδηµατικές κατηγο-
ρίες. Ο οµοσπονδιακός Θησαυροφύλα-
κας Σκοτ Μόρισον ρωτήθηκε την Κυ-
ριακή το πρωί αν θα ήταν πρόθυµος να 
δεχτεί µια συµβιβαστική λύση ώστε να 
περάσει ο νόµος στο Κοινοβούλιο και 
κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν 
θα συµµετάσχει σε παζάρια.
«Όχι, είναι δίκαιο µέτρο ... έχουµε ήδη 
κάνει παραχωρήσεις» είπε ο κ. Μόρι-

σον. «∆εν θέλαµε να αυξήσουµε την ει-
σφορά, θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε 
τις αποταµιεύσεις, κάτι που η Γερουσία 
απέρριψε».
«Έχουµε ήδη κάνει συµβιβασµούς, και 
καλούµε τα µέλη του Κοινοβουλίου που 
θέλουν να πολιτεύονται µε υπευθυνό-
τητα ... να εξασφαλίσουν στα άτοµα µε 
αναπηρία και στις οικογένειές τους τη 
χρηµατοδότησή τους. Μπορούµε να 
συµφωνήσουµε σ’ αυτό, σίγουρα».
Ωστόσο, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης 
Μπιλ Σόρτεν δήλωσε ότι οι Εργατικοί 
δεν θα άλλαζαν τη θέση τους.
«Έχουµε καταστήσει σαφή τη θέση µας 
και ελπίζουµε ότι η κυβέρνηση θα λο-
γικευτεί» είπε.
Οι Εργατικοί εξακολουθούν να επιµέ-
νουν ότι ο Συνασπισµός θα πρέπει να 
εγκαταλείψει τις προγραµµατισµένες 
περικοπές φόρου για τις επιχειρήσεις 
και να παρατείνει µια προσωρινή ει-
σφορά για τα υψηλά εισοδήµατα, η 
οποία κανονικά λήγει φέτος.
«Αυτή η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι οι 
εκατοµµυριούχοι θα πληρώνουν λιγό-
τερο από τον Ιούλιο και ότι 10 εκατοµ-

µύρια απλοί Αυστραλοί θα πληρώνουν 
υψηλότερο φόρο εισοδήµατος» ανέφε-
ρε ο κ. Σόρτεν. «Η κυβέρνηση δεν χρει-
άζεται να αυξήσει τα φορολογικά βάρη 
για 10 εκατοµµύρια Αυστραλούς – αντί 
γι’ αυτό, µπορούν να µην προχωρή-
σουν στις περικοπές φόρου στις επιχει-
ρήσεις ύψους 65 δις». 
Κίτινγκ: Ο ανώτατος φορολογικός συ-
ντελεστής των Εργατικών είναι «τιµω-
ρητικός».
Το σχέδιο του κ. Σόρτεν για την πα-
ράταση της εισφοράς για το έλλειµµα 
σηµαίνει ότι οι Εργατικοί θέλουν να 
µονιµοποιήσουν έναν ανώτατο φορο-
λογικό συντελεστή 49,5% για όσους 
κερδίζουν περισσότερα από 180.000 
δολάρια ετησίως. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός του Εργατικού Κόµµατος Πολ 
Κίτινγκ επέκρινε τη φορολογική πολι-
τική της αντιπολίτευσης, λέγοντας στη 
Financial Review ότι ο ανώτατος φο-
ρολογικός συντελεστής που προτείνουν 
είναι «υπερβολικά τιµωρητικός».
Ο κ. Μόρισον είπε ότι είναι εξόφθαλ-
µα άδικο για τους επιχειρηµατίες που 
εργάστηκαν σκληρά και κατάφεραν να 

επιτύχουν.
«Αν τους λέτε πως το µεγάλο πλεονέ-
κτηµα όταν αρχίζουν πραγµατικά να 
απολαµβάνουν κάποια επιτυχία είναι 
ότι για κάθε επιπλέον δολάριο που 
κερδίζουν [από $ 180.000 και πάνω] 
πρέπει να δουλεύουν µία µέρα για την 
κυβέρνηση και µία µέρα για τον εαυ-
τό σους, τότε αυτή δεν είναι µια δίκαιη 
Αυστραλία. Αυτό δεν είναι δίκαιο για 
κανέναν» δήλωσε ο κ. Μόρισον.
Ο κ. Σόρτεν επανέλαβε ότι θα ήθελε να 
µειώσει τους φορολογικούς συντελε-
στές για όλους τους Αυστραλούς «τελι-
κά» – αλλά δεν διευκρίνισε πότε.
«Η µείωση όλων των οριακών συντε-
λεστών φορολόγησης είναι κάτι που θα 
ήθελα να κάνω τελικά. Πρέπει, όµως, 
να ανανεώσω την εισφορά για το έλ-
λειµµα, ώστε να µπορέσουµε πραγµα-
τικά να διορθώσουµε τον προϋπολογι-
σµό µε δίκαιο τρόπο» δήλωσε.
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δήλω-
σε νωρίτερα αυτή την εβδοµάδα ότι η 
εισφορά για τα υψηλά εισοδήµατα θα 
µπορούσε να καταργηθεί µόλις ο προϋ-
πολογισµός γίνει πλεονασµατικός.

Θάνατος κρατουμένου στις 
φυλακές Αλεξάντερ Μακόνοχι
Ένας 29χρονος κρατούµενος στις φυλακές Αλεξάντερ Μακόνοχι της Καµπέρας 
πέθανε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ένας συγκρατούµενός του είχε εκφράσει 
στο προσωπικό της φυλακής ανησυχίες για την υγεία του.
Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Σέιν Ράτενµπερι δήλωσε ότι το περιστατικό ερευνά-
ται από την Οµοσπονδιακή Αστυνοµία, αν και δεν αναφέρθηκαν ταραχές τις 
ώρες που συνέβη. Ο κ. Ράτενµπερι είπε ότι κάποιος άλλος κρατούµενος είχε 
προειδοποιήσει το προσωπικό για την υγεία του ανθρώπου.
Η οικογένεια του 29χρονου, ο οποίος δεν ήταν αυτόχθονας, έχει ειδοποιηθεί 
για τον θάνατό του. «Εκ µέρους της διοίκησης της Οµοσπονδιακής Αστυνοµίας, 
θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια προς την οικογένεια και 
τους φίλους αυτού του ανθρώπου» δήλωσε ο κ. Ράτενµπερι. «Οποιοσδήποτε 
θάνατος συµβαίνει υπό κράτηση είναι µια τραγωδία και δηµιουργεί βαθύτατες 
ανησυχίες». Για τις αιτίες του θανάτου πρόκειται να διεξαχθεί ιατροδικαστική 
έρευνα. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο κρατουµένου που συµβαίνει στις 
φυλακές Αλεξάντερ Μακόνοχι σε διάστηµα 12 µηνών: Τον περασµένο Μάιο 
είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του ο κρατούµενος Steven Freeman –αυτόχθονας– 
µε µεγάλη ποσότητα µεθαδόνης στο αίµα του.




