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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση 
για διαφθορά στους κόλπους 
της Αποθεµατικής Τράπεζας, 

µετά την αποκάλυψη ότι νέα έγγρα-
φα της κεντρικής τράπεζας της χώρας 
διαψεύδουν την κατάθεση του ∆ιοι-
κητή, Γκλεν Στίβενς, στην αρµόδια 
βουλευτική επιτροπή,  ότι ανώτατα 
στελέχη της τράπεζας δεν γνώριζαν 
για τις καταγγελίες που είχαν γίνει 
για διαφθορά σε θυγατρικές εταιρίες 
εκτύπωσης χαρτονοµισµάτων, πριν 
γίνουν οι σχετικές αποκαλύψεις στα 

µέσα ενηµέρωσης το 2009. Όπως εί-
ναι γνωστό, στελέχη των θυγατρικών 
εταιριών της Αποθεµατικής Τράπεζας 
Αυστραλίας, Note Printing Australia 
και Securency, κατηγορούνται για 
δωροδοκία ξένων επισήµων για την 
εξασφάλιση συµβολαίων. Σύµφωνα 
µε τρις εφηµερίδες του εκδοτικού συ-
γκροτήµατος Fairfax, νέα έγγραφα της 
Αποθεµατικής Τράπεζας που είδαν το 
φως της δηµοσιότητας, διαψεύδουν 
την κατάθεση του ∆ιοικητή της RBA, 
Γκλεν Στίβενς, ότι ο υποδιοικητής 

Φρανκ Κάµπελ είχε πληροφορηθεί το 
2007 - και όχι νωρίτερα - για κάποιες 
ατασθαλίες στην εξασφάλιση συµβο-
λαίου µε διεφθαρµένο επιχειρηµατία 
της Μαλαισίας.

Να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση 
Γκίλαρντ έχει υποστηρίξει τον κ. Στί-
βενς στον τρόπο που χειρίστηκε την 
όλη υπόθεση, ενώ οι Λίµπεραλς, οι 
Πράσινοι και ο ανεξάρτητος γερουσι-
αστής, Νικ Ξενοφών, ζητούν την δι-
ενέργεια εξονυχιστικής έρευνας στην 
όλη υπόθεση.

Παρά τον µεγάλο αντα-
γωνισµό που επι-
κρατεί στην ντόπια 

αγορά, η αεροπορική εται-
ρία Virgin Australia καλά 
κρατεί. Πιο συγκεκριµένα, 
στοιχεία που δόθηκαν στη 
δηµοσιότητα, δείχνουν ότι 
ο δεύτερος µεγαλύτερος αε-

ροµεταφορέας της Αυστρα-
λίας, αύξησε τον αριθµό 
επιβατών κατά 2,3% στους 
πρώτους δύο µήνες του τρέ-
χοντος οικονοµικού έτους.

Η εταιρία Qantas την ίδια 
περίοδο γνώρισε πτώση 
στον αριθµό των επιβατών 
της κατά 1,4%.

Σφοδρή επίθεση κατά της καπνοβιοµηχανίας Imperial 
Tobacco για το «κακόγουστο σλόγκαν» που χρησιµο-
ποιεί σε τελευταία διαφηµιστική της εκστρατεία, άσκη-

σε χθες η υπουργός Υγείας, Τάνια Πλίµπερσεκ.
Συγκεκριµένα, στην τελευταία της διαφήµιση - µε αφορµή 

την απόφαση να κυκλοφορούν τα τσιγάρα σε απλή συσκευ-
ασία και χωρίς λογότυπα - η εν λόγω καπνοβιοµηχανία 
χρησιµοποίησε σε διαφήµισή της το σλόγκαν «αυτό που 
µετράει είναι το περιεχόµενο». Και η απάντηση της κας Πλί-
µπερσεκ: «Το περιεχόµενο των πακέτων αυτών είναι αρρω-
στηµένοι πνεύµονες, καρδιές και αρτηρίες.

«Πρόκειται για αρρωστηµένο αστείο εκ µέρους µιας µεγά-
λης καπνοβιοµηχανίας, που φυσικά θα εξεταστεί από την 
Αυστραλιανή Υπηρεσία Κατανάλωσης και Ανταγωνισµού. 
Το κάπνισµα σκοτώνει 15.000 Αυστραλούς τον χρόνο 
και η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στη 
λήψη των κατάλληλων µέτρων για την µείωση του αριθµού 
των καπνιστών», τόνισε η υπουργός Υγείας. Όπως είναι 
γνωστό, από την 1η ∆εκεµβρίου, όλες οι µάρκες τσιγάρων 
που θα πωλούνται στη χώρα, θα έχουν οµοιόµορφα λαδί 
πακέτα µε γραφικά και προειδοποιήσεις σχετικά µε τους 
κινδύνους για την υγεία, ενώ τα ονόµατα των εταιρειών θα 
αναγράφονται µε µικρά άσπρα γράµµατα στην µπροστινή 
µεριά. Η κα Πλίµπερσεκ κάλεσε τις καπνοβιοµηχανίες να 
τηρήσουν τους κανονισµούς, τονίζοντας ότι τα πρώτα πακέ-
τα τσιγάρων στη νέα απλή συσκευασία τους θα κυκλοφορή-
σουν απ’ αυτή τη βδοµάδα στα µεγάλα καταστήµατα.

Tο Σίδνεϊ είναι πρώτο στις προτιµήσεις των Βρετανών 
τουριστών, µπροστά από δηµοφιλείς προορισµούς 
όπως είναι η Νέα Υόρκη και το Παρίσι.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε χθες ο υπουργός Τουρι-
σµού της Ν.Ν.Ο., Γιώργος Σουρής, τονίζοντας ότι η σχετική 
ανακοίνωση έγινε στην 15η ετήσια εκδήλωση του Conde 
Nast Traveller, που έλαβε χώρα προχθές το βράδυ στο Λον-
δίνο. Ο κ. Σουρής τόνισε ότι τη Ν.Ν.Ουαλία επισκέπτονται 
κάθε χρόνο 313.600 Βρετανοί τουρίστες που ξοδεύουν $557 
εκατοµµύρια. Πάντως, πρώτοι σε αριθµούς στην πολιτεία πα-
ραµένουν οι Κινέζοι τουρίστες και δεύτεροι οι Νεοζηλανδοί.
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Ο ∆ιοικητής 
της Αποθεµατικής Τράπεζας, 

Γκλεν Στίβενς.

ΣΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΛΟΓΚΑΝ 

Η υπουργός Υγείας, 
Τάνια Πλίµπερσεκ


