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Ενώπιον της βουλευτικής επι-
τροπής που διενεργεί έρευνες 
στις καταγγελίες για διαφθορά 

στους κόλπους θυγατρικών εταιρι-
ών της Αποθεµατικής Τράπεζας, 
θα καταθέσει ο ∆ιοικητής της κε-
ντρικής τράπεζας της χώρας, Γκλεν 
Στίβενς. Προχθές κατέθεσε στην 

επιτροπή το άτοµο που έκανε τις 
αποκαλύψεις για διαφθορά, πρώην 
ανώτατο στέλεχος της Αποθεµατι-
κής Τράπεζας, Μπράϊαν Χουντ. Ο 
κ. Χουντ, πρώην ανώτατο στέλεχος 
της Note Printing Australia, θυγα-
τρικής της Αποθεµατικής Τράπε-
ζας, δήλωσε ότι δέχθηκε πολλές 

απειλές από τότε που αποκάλυψε 
ότι η εταιρία δωροδοκούσε ξένους 
αντιπροσώπους για την εξασφάλι-
ση συµβολαίων. Ο κ. Γκλεν Στίβενς 
κλήθηκε να καταθέσει στην επιτρο-
πή τον ερχόµενο µήνα, για να απο-
καλύψει τι γνωρίζει για τις καταγγε-
λίες αυτές.

Αλλο ένα περιστατικό όπου 
άγνωστοι πυροβόλησαν 
σπίτι σε δυτικό προάστιο 

του Σίδνεϊ, την ώρα που βρίσκο-
νταν µέσα τρία άτοµα, σηµειώθηκε 
προχθές το βράδυ. Εκπρόσωπος 

της αστυνοµίας είπε ότι η σφαίρα 
πέρασε από την γκαραζόπορτα του 
σπιτιού, επί της Mimosa Road στο 
Greenacre, λίγο µετά τις 22:00, 
ευτυχώς χωρίς να τραυµατιστεί 
κανένα από τα τρία άτοµα που βρί-

σκονταν µέσα. ∆ύο ώρες νωρίτερα 
άγνωστοι πυροβόλησαν αυτοκί-
νητο ενώ βρισκόταν στο τιµόνι ο 
ιδιοκτήτης του, έξω από το σπίτι 
του στο Eschol Park. Ο οδηγός δεν 
τραυµατίστηκε.

Συνάντηση µε την πρέσβη της 
Αυστραλίας, Τζένη Μπλούµ-
φιλντ, είχε τη ∆ευτέρα ο Έλλη-

νας υπουργός Οικονοµικών Γιάννης 
Στουρνάρας. Κατά τη συνάντηση ο 
υπουργός ενηµέρωσε την πρέσβη για 
τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρ-
νησης να επιτύχει τους δηµοσιονοµι-
κούς της στόχους και να θέσει τη χώρα 
σε βιώσιµη µακροχρόνια αναπτυξιακή 
πορεία. Από την πλευρά της η πρέσβης 
αναγνώρισε τη σηµαντική πρόοδο που 
σηµείωσε η Ελλάδα και εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η χώρα θα τα καταφέρει 
και θα βγει από την κρίση πιο δυνατή. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι 
πρόσφατες, ιδιαίτερα θετικές αποδό-
σεις της αυστραλιανής οικονοµίας, ως 
αποτέλεσµα πολλών χρόνων συνετής 
δηµοσιονοµικής πολιτικής και καλής 

διαχείρισης της οικονοµίας και οφεί-
λονται σε επώδυνες µεταρρυθµίσεις 
και στο άνοιγµα της αυστραλιανής 
οικονοµίας στον εγχώριο και διεθνή 
ανταγωνισµό. Οι µεταρρυθµίσεις αυ-
τές, αύξησαν σηµαντικά την παραγωγι-
κότητα των Αυστραλών και οδήγησαν 
σε 20 χρόνια συνεχούς οικονοµικής 
ανάπτυξης, στα επίπεδα του 4% κάθε 
χρόνο. Επίσης, συνέβαλαν στη δια-
µόρφωση ενός από τα πλέον ανοιχτά 
και διαφανή κανονιστικά και ρυθµιστι-
κά πλαίσια για ξένες επενδύσεις, που 
όχι µόνο προσφέρουν κεφάλαιο για 
την ανάπτυξη, αλλά δηµιουργούν νέες 
θέσεις εργασίας, ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καινο-
τοµία, εισάγουν νέες τεχνολογίες και 
προωθούν τον υγιή ανταγωνισµό.

Ο υπουργός και η πρέσβης συζήτη-

σαν για το πρόγραµµα µείωσης των 
κρατικών δαπανών της Αυστραλίας σε 
τοµείς όπως η άµυνα και ο δηµόσιος 
τοµέας, καθώς η αυστραλιανή κυβέρ-
νηση έχει δεσµευτεί να επιστρέψει φέ-
τος σε πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
µετά από ελλείµµατα τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια. 

Η κα Μπλούµφιλντ εξέφρασε την 
πλήρη στήριξη της αυστραλιανής κυ-
βέρνησης στην ελληνική προσπάθεια 
και τόνισε ότι το νέο Επιχειρηµατικό 
Συµβούλιο Ελλάδας-Αυστραλίας, που 
ιδρύθηκε στην Ελλάδα µε στόχο να 
προωθήσει τους εµπορικούς και επεν-
δυτικούς δεσµούς µε την Αυστραλία, 
και την ευρύτερη περιοχή, παρέχει ένα 
σηµαντικό πλαίσιο για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εµπειριών προς 
όφελος και των δύο χωρών.

Συνάντηση Γιάννη Στουρνάρα 
µε την πρέσβη της Αυστραλίας

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Ενώπιον της βουλευτικής επιτροπής
ο ∆ιοικητής της Αποθεµατικής Τράπεζας

Νέα περιστατικά µε πυροβολισµούς 
σε δυτικά προάστια του Σίδνεϊ

Οι δύο µεγαλύτερες εταιρίες εξόρυξης κάρβουνου στην 
χώρα ανακοίνωσαν ότι θα µειώσουν το προσωπικό 
τους στα ορυχεία που εκµεταλλεύονται στη Νέα Νότια 

Ουαλία και το Κουίνσλαντ κατά 900 άτοµα.
Πρόκειται για τη γνωστή ΒΗΡ και την αγγλοελβετική εταιρία 

Xstrata οι οποίες και επικαλέστηκαν ως αιτία των απολύσεων 
την υψηλή φορολογία, την άνοδο της αξία του αυστραλιανού 
δολαρίου και την πτώση της τιµής του κάρβουνου στη διεθνή 
αγορά. Την κατάσταση επιδείνωσε και η µείωση των εξαγω-
γών της Κίνας λόγω της γενικότερης οικονοµικής κρίσης που 
πλήττει αυτή την εποχή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες της Αµερικής.

Η επιβράδυνση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης της Κί-
νας, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που δόθη-
καν στη δηµοσιότητα, αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά και 
τις τιµές των υπόλοιπων µεταλλευµάτων που προµηθεύεται η 
δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του πλανήτη από την Αυστρα-
λία. Στην απόλυση των 900 εργαζοµένων από τις δύο εταιρίες 
συνέβαλε επίσης και η απόφαση της πολιτειακής κυβέρνησης 
του Κουίνσλαντ να επιβάλει νέους φόρους εκµετάλλευσης των 
ορυχείων της πολιτείας καθώς και ο φόρος ρύπανσης που επέ-
βαλε η οµοσπονδιακή κυβέρνηση και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
από τις αρχές του περασµένου Ιουλίου.

Η εταιρία Xstrata θα απολύσει 600 εργάτες της ενώ η ΒΗΡ 
300, τους οποίους και θα φροντίσει όπως τονίζεται στη σχετι-
κή ανακοίνωση, να στείλει σε άλλα ορυχεία.

Και οι δύο εταιρίες φρόντισαν να υπογραµµίσουν ότι ο φό-
ρος ρύπανσης ναι µεν επιβάρυνε την κατάσταση αλλά δεν ήταν 
η αιτία που προέβησαν σε απολύσεις.

Κηδεύεται αύριο, Πέµπτη, στον τόπο όπου µεγάλωσε, το 
Σορέντο της Βικτώριας, ο παίκτης του AFL, Τζον Μα-
κάρθι, ο οποίος όπως είναι γνωστό, βρήκε τραγικό 

θάνατο την περασµένη Πέµπτη, όταν έπεσε από την οροφή 
ξενοδοχείου του Λας Βέγκας.

Τον 22χρονο παίκτη της Πορτ Άντελαϊντ, θα συνοδεύσουν 
στην τελευταία του κατοικία εκατοντάδες προσωπικότητες του 
AFL. Στο µεταξύ, η αστυνοµία πιστεύει ότι ο σοβαρός τραυµα-
τισµός ενός 19χρονου φούτµπολερ ο οποίος έπεσε από τον 2ο 
όροφο ξενοδοχείου στο Port Pirie, βόρεια της Αδελαϊδας, ήταν 
«τραγικό ατύχηµα».

Ο 19χρονος Ρίκι Έλλι, νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση 
στο νοσοκοµείο και αρχικά εκφράστηκαν υπόνοιες ότι επιχεί-
ρησε να µιµηθεί τον Μακάρθι.

Απολύονται 900 εργαζόμενοι 
στον εξορυκτικό τομέα 

Αύριο η κηδεία 
του Τζον Μακάρθι

ΣΕ ΝΝΟ ΚΑΙ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕ

Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, 
Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Τζον Μακάρθι.


