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Εκατοντάδες εκατοµµύρια δο-
λάρια κινδυνεύουν να χάσουν 
χιλιάδες επενδυτές στην χώρα, 

ανάµεσά τους και πολλοί οµογενείς, 
από την κατάρρευση της χρηµατο-
δοτικής εταιρείας Banksia Financial 
Group. Ειδικότερα, περίπου 3.000 
επενδυτές σε οκτώ πόλεις και χωριά 
της περιφερειακής Βικτώριας, περι-
µένουν εναγωνίως τις διαπιστώσεις 
των ελεγκτών από τον ενδελεχή 
έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της 
συγκεκριµένης εταιρίας, τα χρέη της 

οποίας ανέρχονται, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα, σε 660 εκατοµµύρια 
δολάρια. Κάτοικος του Kyabram δή-
λωσε ότι «όλο σχεδόν το χωριό βρί-
σκεται σε κατάσταση πανικού, αφού 
πολλοί φοβούνται ότι θα χάσουν τα 
χρήµατα που επένδυσαν για τα γερά-
µατά τους. Θρηνούν, βλέποντας να 
χάνονται οι οικονοµίες µιας ολόκλη-
ρης ζωής». 

Μάλιστα αναφέρονται περιπτώ-
σεις ατόµων που εµπιστεύθηκαν 
στην εταιρεία όλες τους τις αποτα-

µιεύσεις και τώρα βρίσκονται αντι-
µέτωποι µε τον εφιάλτη να βρεθούν 
στο δρόµο. Η Banksia, σηµειώνει ο 
ιερωµένος της εκκλησίας των Βαπτι-
στών, στο ίδιο χωριό, είχε κερδίσει 
την εµπιστοσύνη των κατοίκων της 
περιοχής και κανείς δεν περίµενε τέ-
τοια εξέλιξη. «Σήµερα, και η εκκλη-
σία κινδυνεύει να χάσει όλες της τις 
καταθέσεις». Σηµειώνεται ότι η εται-
ρεία λειτουργούσε ως εναλλακτική 
των τραπεζών και είχε κερδίσει την 
εµπιστοσύνη των πελατών της. 

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση 
φαίνεται να συµφωνούν ότι 
οι Αυστραλοί έχουν βαρεθεί 

να ακούνε για τα γεγονότα που προ-
ηγήθηκαν µέχρι την εκθρόνιση του 
πρώην πρωθυπουργού της χώρας, 
Κέβιν Ραντ, το 2010. Ο υπουργός 
Εµπορίου, Κρεγκ Έµερσον, δήλω-
σε ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου 
το βιβλίο «Μύθοι από τις Πολιτικές 
Τάφρους», που κυκλοφόρησε πρό-
σφατα η πρώην Εργατική βουλευτής, 

Μαξίν Μακιού. Το βιβλίο αυτό κατα-
πιάνεται µε γεγονότα τα οποία τελι-
κά οδήγησαν στην εκθρόνιση του κ. 
Ραντ από την αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος. Επίσης, περιλαµβάνει την 
γραπτή απάντηση που έδωσε ο κ. 
Ραντ στο ερώτηµα πώς ένιωσε όταν 
η Τζούλια Γκίλαρντ τον εκθρόνισε 
από την πρωθυπουργία. Σύµφω-
να µε τις εφηµερίδες του εκδοτικού 
συγκροτήµατος News Limited, ο κ. 
Ραντ φέρεται να δήλωσε ότι ένιωσε 

«προδοµένος», αφού τόσο η κα Γκί-
λαρντ όσο και ο Θησαυροφύλακας 
Γουέϊν Σουάν, είχαν αποκρύψει τις 
πραγµατικές τους προθέσεις την πα-
ραµονή της εκθρόνισής του.

Ο κ. Έµερσον αρνήθηκε να σχο-
λιάσει το περιεχόµενο του βιβλίου, 
τονίζοντας ότι τον βρίσκει τελείως 
αδιάφορο. «Είµαι βέβαιος ότι και ο 
αυστραλιανός λαός έχει βαρεθεί να 
ακούει για το θέµα αυτό», τόνισε ο 
κ. Έµερσον.

«Κανόνι» 660 εκατομμυρίων δολαρίων 
από το ενδεχόμενο κατάρρευσης της Banksia

Κυβέρνηση κι αντιπολίτευση αδιαφορούν
για το βιβλίο της Μαξίν Μακιού

Η Ασία «χρυσωρυχείο» 
για τους Αυστραλούς αγρότες 

Δεν απειλείται με τσουνάμι
η Αυστραλία 

Εντυπωσιακή άνοδο γνωρίζουν οι εξαγωγές αυστραλια-
νών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων προς τις 
ασιατικές χώρες. Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας πέρυσι µόνο η πολιτεία της Βικτώριας εισέπραξε 
9 δισεκατοµµύρια δολάρια από τις εξαγωγές γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων στην Ασία. ∆ηλαδή, 900 εκατοµ-
µύρια δολάρια περισσότερα από την προηγούµενη χρονιά. 
Πρώτη σε εισαγωγές µε 1,8 δισεκατοµµύρια δολάρια είναι 
η Κίνα και δεύτερη µε 816 εκατοµµύρια δολάρια η Ιαπωνία. 
Στον κατάλογο των προϊόντων που εξάγει η Βικτώρια στην 
Ασία πρώτα είναι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (1,9 δισ. δο-
λάρια) και ακολουθούν: ∆ηµητριακά (1,8 δισ.), κρέας (1,5 
δισ.) , κρασί (221 εκατ.) και θαλασσινά (158 εκατ.).

Οι αρµόδιες αρχές της χώρας ανακοίνωσαν χθες ότι 
δεν υπάρχει φόβος να κτυπήσει τα ανατολικά πα-
ράλια της Αυστραλίας τσουνάµι, µετά την ισχυρή 

σεισµική δόνηση των 7,7 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, 
που έπληξε την περιοχή ανοικτά της δυτικής ακτής του 
Καναδά την Κυριακή.

Να σηµειωθεί ότι το Αµερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο 
προειδοποίησε χθες ότι οι παραλιακές περιοχές από την 
Βρετανική Κολούµπια µέχρι την Αλάσκα, απειλούνταν 
µε τσουνάµι. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν επίσης προ-
ειδοποίηση για τσουνάµι. «Η προειδοποίηση αφορά τις 
παράκτιες ζώνες της επαρχίας της Βρετανικής Κολοµβίας 
και της Αλάσκας», ανέφερε η ανακοίνωσε που καλούσε 
τους κατοίκους των περιοχών αυτών να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες των τοπικών αρχών για τυχόν µετακίνησή 
τους σε ασφαλέστερες περιοχές.

Αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες για τσουνάµι και στην 
Αυστραλία, αλλά τόσο η υπηρεσία Geoscience Australia 
όσο και το Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάµι της χώ-
ρας, ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για 
την 5η ήπειρο.

Μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή 
90 χλµ βόρεια του Περθ, απειλούσε χθες κατοικίες, 
υποχρεώνοντας τις αρµόδιες αρχές να προειδοποιή-

σουν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους. ∆εκάδες 
πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν χθες άνιση µάχη µε τις 
φλόγες, στην προσπάθειά τους να θέσουν την πυρκαγιά υπό 
τον έλεγχό τους. Όπως αναφέρθηκε, η πυρκαγιά κατευθυνό-
ταν νοτιοανατολικά και απειλούσε δεκάδες κατοικίες.

ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥΣ 3.000 ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

«ΜΥΘΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ»

Ο Ρόµπερτ Ντόϊλ επανεξελέγη 
∆ήµαρχος της Μελβούρνης, 
συγκεντρώνοντας το 40% των 

ψήφων στις δηµοτικές εκλογές που 
διεξήχθησαν το περασµένο Σάββατο.

Ο κ. Ντόϊλ, πρώην Αρχηγός του 
Φιλελεύθερου Κόµµατος Βικτώριας, 
τόνισε ότι κατά τη δεύτερή του θητεία 
στο ανώτερο αξίωµα του ∆ήµου Μελ-
βούρνης, θα δώσει προτεραιότητα 

στην ασφάλεια και την ανάπτυξη. Να 
σηµειωθεί ότι υποψηφιότητα για την 
θέση του ∆ηµάρχου της Μελβούρ-
νης, είχαν θέσει ο Γενικός ∆ιευθυ-
ντής της Sothebys, Γκάρι Σίνγκερ, και 
ο πρώην επικεφαλής της ζυθοποιίας 
Φόστερς, Τζον Έλιοτ. Ο κ. Ντόϊλ ανα-
µένεται να έχει τον έλεγχο των 5 από 
τις 11 θέσεις στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο της Μελβούρνης.

Επανεξελέγη ο Ρόµπερτ Ντόϊλ 
∆ήµαρχος της Μελβούρνης Πυρκαγιά απειλεί κατοικίες

βόρεια του Περθ

Ο Ρόµπερτ Ντόϊλ




