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Κακοποίησε µαθητή 
του πριν 50 χρόνια, 
κατηγορείται σήµερα
Σε έναν 83χρονο πρώην δάσκαλο απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλικές επι-
θέσεις σε ανήλικο που πραγµατοποίησε 
εναντίον ενός µαθητή του στις Βόρειες Πα-
ραλίες του Σίδνεϊ πριν από 50 χρόνια.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας, τα περιστατικά αυτά κακο-
ποίησης συνέβησαν σε ένα γυµνάσιο στο 
Brookvale µεταξύ του 1969 και του 1976, 
όταν δίδασκε εκεί ο ηλικιωµένος.
Συνελήφθη χθες σε ένα γηροκοµείο στο 
Κιάµα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες 
για διάφορα αδικήµατα, µεταξύ των οποί-
ων δύο κατηγορίες για παιδεραστία και 
οκτώ κατηγορίες για κακοποίηση του αγο-
ριού από τότε που το παιδί ήταν 11 ετών.
Ο πρώην δάσκαλος αφέθηκε ελεύθερος µε 
εγγύηση και πρόκειται να εµφανιστεί στο 
δικαστήριο στις 30 Ιουλίου.

Ο κ. Shorten ανακοίνω-
σε κατά τη διάρκεια της 
οµιλίας του ότι θα απο-
συρθεί για να επιτρέψει 
σε ένα νέο πρόσωπο να 
«ξαναχτίσει» το κόµµα, 
στον απόηχο της ήττας 
του Εργατικού Κόµµατος 
στις εκλογές.

Ο βουλευτής του Κουίν-
σλαντ Jim Chalmers επιβεβαίωσε ότι σκέφτεται να διεκδικήσει την 
ηγεσία του Εργατικού Κόµµατος, λίγες ώρες µετά την απόσυρση από 
την αναµέτρηση της αντιπροέδρου Tanya Plibersek, η οποία επικα-
λέστηκε οικογενειακούς λόγους. Ο Chris Bowen εξετάζει επίσης την 
πιθανότητα να διεκδικήσει την αρχηγία. Αλλά και ο βουλευτής της 
αντιπολίτευσης Joel Fitzgibbon δεν αποκλείει να είναι υποψήφιος, 
δηλώνοντας στο ραδιόφωνο του ABC ότι το κόµµα έχει µετατοπιστεί 
πολύ προς τα αριστερά και χρειάζεται να επανασυνδεθεί µε τη βάση 
του, της εργατικής τάξης.

Ο βουλευτής Anthony Albanese, ο οποίος αποτελεί µία από τις πιο 
προοδευτικές φωνές στο Εργατικό Κόµµα, επιβεβαιώνει δηµοσίως ότι 
θα είναι υποψήφιος. Ερωτηθείς σε τι διαφέρει από τον κ. Shortern, 
ο κ. Albanese δήλωσε ότι «προέρχεται από διαφορετικό υπόβαθρο». 
«Έχω κάνει  µια σειρά από δουλειές, έχω κατάρτιση οικονοµολόγου, 
βρίσκοµαι στο κοινοβούλιο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, εί-
µαι πολύ συναινετικό άτοµο και οι άνθρωποι θα µε κρίνουν από το 
ποιoς είµαι κι όχι συγκρίνοντάς µε µε τον Bill Shorten ή οποιονδή-
ποτε άλλο».

Ο κ. Shorten, ο οποίος θα παραµείνει προσωρινός ηγέτης µέχρι να 
αναδειχθεί νέος, κάλεσε συνεδρίαση της εθνικής εκτελεστικής επι-
τροπής του Κόµµατος τη ∆ευτέρα, σηµατοδοτώντας την έναρξη της 
διαδικασίας επιλογής. Ο κ. Shorten ηγήθηκε των Εργατικών από το 
2013, µετά από µία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία 
του κόµµατος, κατά την οποία επλήγη σοβαρά από µια σφοδρή αντι-
παράθεση στην ηγεσία του.

Morrison-Frydenberg-RBA 
για την οικονομία
Ο πρωθυπουργός Scott 

Morrison και ο θησαυρο-
φύλακας Josh Frydenberg 
επρόκειτο να  συναντη-

θούν για να συζητήσουν θέµατα 
που αφορούν την οικονοµία και 
τις φορολογικές περικοπές, καθώς 
ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας 
της Αυστραλίας RBA επρόκειτο να 
κάνει µια σηµαντική οµιλία για τις 
προοπτικές της αυστραλιανής οι-
κονοµίας. 
Οι Morrison και Frydenberg προ-
γραµµάτισαν να συναντηθούν στο 
Σίδνεϊ για πρώτη φορά µετά την 
εκλογή του Συνασπισµού το Σάβ-
βατο, εν µέσω ανησυχιών ότι η 
κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να 
πετύχει τον επόµενο γύρο φορολο-
γικών περικοπών µέσω του κοινο-
βουλίου µέχρι το τέλος του οικονο-
µικού έτους.
Τρεις οµοσπονδιακές έδρες έως 
και χτες το πρωί δεν είχαν κριθεί 
ακόµα, καθώς η καταµέτρηση των 
ψήφων δεν είχε ολοκληρωθεί, και 
αυτό θα µπορούσε να καθυστερή-
σει την έναρξη των εργασιών του 
κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, κοµ-
βικοί ανεξάρτητοι  γερουσιαστές 
δεν έχουν ακόµα δεσµευτεί ότι θα 
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υποστηρίξουν το φορολογικό νο-
µοσχέδιο. Ο κ. Frydenberg αναµε-
νόταν επίσης να κατευθυνθεί χτες 
στην Καµπέρα για να συναντηθεί µε 
αξιωµατούχους του Θησαυροφυλα-
κίου σχετικά µε το πρόγραµµα προ-
ϋπολογισµού του Συνασπισµού. 

Οι συναντήσεις αυτές προγραµµα-
τίστηκαν ενόψει µιας σηµαντικής 
οµιλίας σχετικά µε τις προοπτικές 
για την αυστραλιανή οικονοµία και 
για τα επιτόκια εκ µέρους του διοι-
κητή της Τράπεζας της Αυστραλίας, 
Philip Lowe, στο Brisbane.




