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H  Αυστραλία πιστεύεται ότι είναι η χώρα που επι-
λέγουν διεφθαρµένοι πολιτικοί και άλλοι αξιωµα-
τούχοι της Παπούα Νέας Γουϊνέας, για ξέπλυµα 

βρώµικου χρήµατος. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατά 
της διαφθοράς της Παπούα Νέας Γουϊνέας, υποστηρίζει 
ότι η Αυστραλία έχει µετατραπεί σε... πλυντήριο βρώ-
µικου χρήµατος και συγκεκριµένα µεγάλων κεφαλαίων 
που κλάπηκαν από την κυβέρνηση της χώρας.

Ο Σαµ Κόϊµ, υποστηρίζει ακόµη ότι οι αυστραλιανές 
Αρχές δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να σταµατή-
σουν την εισροή βρώµικου χρήµατος στη χώρα.

«Σύµφωνα µε τους απολογισµούς της υπηρεσίας κατά 
της διαφθοράς της Παπούα Νέας Γουϊνέας, το οποίο 
καταγράφει τις κινήσεις µεγάλων χρηµατικών ποσών 
διεθνώς, βγήκαν από την χώρα µεγάλα κεφάλαια που 
προέρχονταν από εγκληµατικές ενέργειες, διαφθορά και 
φοροδιαφυγή. Τα χρήµατα αυτά αποταµιεύθηκαν σε τρα-
πεζικούς λογαριασµούς στην Αυστραλία, ή χρησιµοποι-
ήθηκαν για την αγορά ακινήτων σε διάφορες πολιτείες», 
τόνισε ο κ. Κόϊµ, τονίζοντας ότι το Κερνς στο Κουίνσλαντ 
είναι ο πιο δηµοφιλής προορισµός για ξέπλυµα βρώ-
µικου χρήµατος. «Έξι πολιτικοί από την Παπούα Νέα 
Γουϊνέα, τους οποίους δεν µπορώ να ονοµάσω αυτή τη 
στιγµή εφόσον συνεχίζονται οι έρευνες, έχουν επενδύ-
σει εκατοµµύρια δολάρια σε ακίνητα στην πόλη. Οι αυ-
στραλιανές Αρχές οφείλουν να κάνουν περισσότερα για 
να εµποδίσουν την εισροή βρώµικου χρήµατος από την 
Παπούα Νέα Γουϊνέα. Τα χρήµατα αυτά προορίζονταν 
για την κατασκευή σχολείων, νοσοκοµείων και δρόµων 
στην χώρα µου», δήλωσε ο κ. Κόϊµ.

Η Αυστραλία... πλυντήριο 
βρώµικου χρήµατος από 
την Παπούα Νέα Γουϊνέα
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Συµπληρώστε το κουπόνι και στείλτε το στα γραφεία της εφηµερίδας στη διεύ-
θυνση 503-507 Marrickville Rd, Dulwich Hill, NSW 2203.

Απαντήστε σωστά και κερδίστε 4 µονές προσκλήσεις για την µοναδική εµφάνιση 
του Νίκου Οικονοµόπουλου στο Σίδνεϊ την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου.

Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και 
θα µπορούν να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από τα γραφεία µας από την 
∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρες 9 π.µ. έως 5 µ.µ.


